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Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Turystyka niepełnosprawnych

25-lecie śmierci Luigiego Novarese

atura jest do naszej dyspozycji nie jak
«stos przypadkowo rozrzuconych odpadków»,
ale jako dar Stwórcy, który określił
jej wewnętrzne prawa, aby człowiek zaczerpnął
z nich należne orientacje, by «uprawiał ją i doglądał» (por. Rdz 2, 15).
Trzeba także podkreślić, że przeciwne prawdziwemu rozwojowi
jest traktowanie natury jako ważniejszej od samej osoby ludzkiej.
Takie stanowisko prowadzi do postaw neopogańskich
lub do nowego panteizmu: z samej tylko natury,
pojmowanej w sensie czysto naturalistycznym,
nie może pochodzić zbawienie dla człowieka.
Skądinąd trzeba także odrzucić pozycję przeciwną,
która zmierza do jej całkowitej technicyzacji,
ponieważ środowisko naturalne to nie tylko materia,
którą możemy dysponować według własnych zachcianek,
ale wspaniałe dzieło Stwórcy, zawierające w sobie «gramatykę»
wskazującą na celowość i kryteria dla mądrego,
a nie instrumentalnego czy samowolnego korzystania z niej.
Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, n.48
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Drodzy Czytelnicy!

20 lipca dla całej rodziny duchowej założonej przez sługę Bożego prał. Luigiego Novarese
był uczczeniem 25. rocznicy jego odejścia do domu Ojca. Cisi Pracownicy Krzyża przybyli w tym
dniu do Rzymu, do kościoła Matki Bożej Wyzwolenia z Czyśćca, gdzie spoczywają doczesne
szczątki prałata, by modlić się razem ze współzałożycielką s. Miriam o rychłą beatyfikację naszego duchowego ojca. Uroczystej Mszy św.
przewodniczył abp Renato Boccardo. Polskę
reprezentowali: ks. Janusz Malski, ks. Stanisław
Łada i s. Ewa Figura. To wspomnienie było również żywe w innych wspólnotach, o czym będziemy informować. W głogowskiej Kolegiacie liturgię sprawował ks. bp Paweł Socha, wieloletni
przyjaciel wspólnoty.
„Otoczmy troską życie” – temat tegorocznego roku duszpasterskiego przewija się na łamach
naszego czasopisma. Rozważamy go, jak zauważyliście, w różnych aspektach. Czas wakacji to
okazja, by spojrzeć na całe dzieło stworzenia,
otaczającą nas przyrodę, ponieważ jesteśmy jej
cząstką. W erze globalnych zagrożeń związanych
z różnymi formami ekspansji człowieka,
ingerencji w naturę, widzimy drastyczne zmiany
klimatu, które mogą mieć dla Ziemi katastrofalne
skutki. Choć spoglądając na świat, na historię
Ziemi, obserwujemy stałą zmienność faz, powinniśmy czynić wszystko, aby nie zakłócać równowagi ekosystemu.

Wakacje sprzyjają odbywaniu pielgrzymek.
Tradycyjnie została zorganizowana, 58. już, pielgrzymka Maryjnej Ligi Kapłanów, która wyrusza
z Rzymu, a jej celem jest umożliwienie uczestnictwa przede wszystkim chorym, niepełnosprawnym i cierpiącym kapłanom. Kolejny raz
z Warszawy wyruszy piesza pielgrzymka osób
niepełnosprawnych na Jasną Górę. To pielgrzymowanie do miejsc maryjnych pomaga nam
w naśladowaniu osoby najdoskonalszej w ziemskim wędrowaniu – Maryi, której droga została
uwieńczona chwałą nieba.
Pragnę wyrazić wdzięczność za wszelką
życzliwość i pamięć modlitewną. Bardzo Was
proszę o modlitwę w intencji powołań kapłańskich, zakonnych oraz na apostołów świeckich,
także do naszej wspólnoty Cichych Pracowników
Krzyża oraz o dalszy rozwój apostolatu zbawczego cierpienia we wszystkich diecezjach naszej
Ojczyzny, jak tego też pragnie Przewodniczący
Papieskiej Rady ds. Zdrowia, ks. abp Zygmunt
Zimowski.

fot. Ks. Rafał Zendran

NIEŁATWO WIERZYĆ
Trzeba wierzyć. Tak mówi się często, gdy
człowiek znajdzie się w sytuacji, której
nie rozumie, wobec przeszkód wydających się
nie do przezwyciężenia i wydarzeń, które
przerastają. Zdanie to odnosi się też do
zwykłych, ludzkich wysiłków, niekoniecznie
będących sytuacją religijną. Aby dojść do
wybranego szczytu, alpiniści także muszą
„wierzyć”: być przeświadczeni,
że mogą go zdobyć.
KOTWICA
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Wierzenie w Boga może być nieraz rozumiane
niewłaściwie, jako doświadczenie poza rzeczywistością najbardziej konkretną, jakby było ono
czymś, co przekracza te realia. W ten sposób staje się
dodatkiem do ludzkich trudów, i tak już licznych. Dla
wielu bowiem wystarczającym poświęceniem swego
czasu i uwagi Panu Bogu jest niedzielna Eucharystia.
Życiowe sytuacje, te „wycierpiane”, które stawiają
nam poważne pytania, mają jedną zaletę:
wprowadzają „wiarę” w perspektywy mniej powierzchowne. Nie chodzi tu już o wygodny dodatek

PRZESŁANIE
Don Luciano Ruga SOdC, Editoriale, L'Ancora n. 5/6/2009,
tłum. s. Eulalia Jelonek SOdC

niedzielny do własnej egzystencji, ale o pytanie, i to
często dramatyczne. W takich przypadkach wiara
w Boga może jednak stać się miejscem ucieczki od
bolesnej teraźniejszości. Może również przybrać
formę oczekiwania na przyszłą rekompensatę,
rezygnację z walki. Doświadczenie wycierpiane może
także pchnąć naszą wiarę w gesty o typie magicznym.
Człowiek zwraca się do Boga, aby wzniecić dobrotliwe działanie na własną korzyść w czasie obecnym,
zakładając pewien pakt dania i otrzymania, wyrzeczenia i wynagrodzenia. W obu przypadkach, ucieczki
i magicznego myślenia, Bóg jest daleko, a wiara staje
się uciążliwą drogą do Niego.
Objawienie chrześcijańskie pozwala nam
nazywać Boga nowym imieniem: Emmanuel, Bóg
z nami. We wspaniałym filmie włoskiego reżysera
Ermanno Olmi („Cammina, cammina”, 1983) znajduje się jedno, bardzo znaczące zdanie. Wypowiada je
główny bohater (jeden spośród Trzech Królów) wobec
dzieciątka położonego w żłobie. Jest ono wynikiem
długiej drogi, przebytej za przewodnictwem gwiazdy,
drogi nadziei, cierpienia, poszukiwania i modlitwy.
Uboga szopa i słabe dzieciątko wydają się zbyt odległe
od oczekiwań, a Bóg odmienny od wyobrażanego
sobie i oczekiwanego. To wszystko wprawia w zmieszanie. Pozostali dwaj Magowie, przybliżając się do
pierwszego, zadają pytanie, czy jest on rzeczywiście
pewien, iż to dzieciątko zostało wysłane z nieba.
Odpowiada on: „Dochodząc do tego punktu, nie
pozostaje inny wybór, jak pewność”. Jest to decyzja
dokonana wewnątrz własnego życia. Żaden z fragmentów podróży nie zostaje unieważniony, żadna
strona teraźniejszości nie pozostanie biała. Odpowiedzialność, by żyć i darować, zostaje powzięta
w pełni, bez ucieczki, bez magii. Obecność zostaje
przyjęta: Bóg się objawił, pozwolił się poznać jako
„Bóg z nami”. Jest obecny w świecie w sposób
konkretny, widzialny i zrozumiały. Nie ma sensu
myśleć inaczej, poszukiwać starotestamentalnych
opisów, przekartkowując wstecz Biblię. Reżyser

filmowy zatrzymuje się na grubiutkim i słabym
ramieniu Dzieciątka. Jest to pierwszy moment – spojrzenie ukazujące Mesjasza. Spontanicznie przychodzi
na myśl kontrastujące wspomnienie „potężnej ręki
i wyciągniętego ramienia”, jakim Bóg działa na rzecz
swojego ludu (Pwt 11,2). Objawienie definitywne
potężnego ramienia Boga jest właśnie takie: jego
delikatna i słaba rączka Dziecka.
Tę samą perspektywę zaoferował młodzieży Ojciec Święty Benedykt XVI podczas czuwania w Marienfeld (XX ŚDM, Kolonia 2005): „niewątpliwie
inaczej wyobrażali sobie tego nowo narodzonego
Króla. Zatrzymali się przecież w Jerozolimie, by
u miejscowego króla zasięgnąć wiadomości o obiecanym Królu, który się narodził. (…) Teraz jednak
pochylają się przed Dzieckiem biednych ludzi i niebawem dowiedzą się, że Herod – ten król, do którego
się udali – swoją mocą chciał nastawać na nie, tak iż
rodzinie nie pozostało nic innego, jak ucieczka i wygnanie. Nowy Król, któremu oddali pokłon, odbiegał
bardzo od ich oczekiwań. Dlatego musieli się nauczyć, że Bóg jest inny od tego, jak Go sobie zwykle
wyobrażamy. Tu zaczęła się ich droga wewnętrzna.
Zaczęła się w tej samej chwili, gdy oddali pokłon temu
Dziecięciu i rozpoznali w Nim obiecanego Króla. Ale
do tych radosnych gestów mieli oni jeszcze dojść
wewnętrznie. Musieli zmienić swoje zdanie o władzy,
Bogu i człowieku, a uczyniwszy to, musieli także sami
się zmienić. Widzieli teraz, że władza Boga jest inna
od władzy możnych tego świata. Sposób działania
Boga jest inny niż sobie to wyobrażamy i chcielibyśmy także Jemu narzucić”.
To przepiękna refleksja nad tym, co oznacza
„wierzyć” – przede wszystkim w czasie cierpienia.
Jest to droga wewnętrzna, by zmienić samego siebie,
aby całą swą egzystencją przyjąć zbawienie i żyć nim.
To szlak wyznaczony, by dotrzeć do gestów radosnych, uzdalniających do działania razem z Panem
Bogiem na rzecz zbawienia świata, przedłużając
w naszych historiach bogactwo swojej miłości.
KOTWICA
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TRWAŁE PRZEWODNICTWO
Angela Petitti, Il chicco di grano nel fertlile terreno della volonta di Dio, L'Ancora 5/6/2009,
tłum. Izabela Rutkowska

Prałat Luigi Novarese, zastanawiając się nad
przypowieścią o ziarnie pszenicy, snuje wywód nad
dojrzewaniem każdego człowieka: „Zniszczenie
otoczki ziarna jest znakiem, że zarodek życia się
rozwija, zapuszcza w ziemię swe korzenie, pobiera
z niej wszystko to, co konieczne jest do życia i oddaje
swój owoc rolnikowi, który je uprawia”.
Są takie obrazy, które poruszają swoją prostotą
i bogactwem refleksji, jakie budzą, ofiarując nową
perspektywę patrzenia na własne życie. Jednym z tak
bogatych obrazów jest ziarno zboża, które wpada
w ziemię, by tam obumierając, wydać mnóstwo
owoców (por. J 19, 24-25).
Prałat Novarese pisał: „To słowo życia rzuca się
w oczy już od wieków i z niego czerpie wyjaśnienie
dla człowieka udręczonego, ponieważ jest to słowo
o cierpieniu i o niezrozumieniu, a mówiąc inaczej
– o męce Zbawiciela. Jeśli ziarno pszenicy nie zostanie rzucone w ziemię przez rolnika w odpowiednim
czasie i nie spędzi swego życia przez miesiące i miesiące w mrokach ziemi, wtedy nie pozwoli się temu
zarodkowi życia, jakie w sobie ma, rozwinąć. Jeśli
bowiem nie pozostanie w ziemi, by pobrać życiodajne
soki, jeśli nie poświęci swej otoczki, nie doświadczy
KOTWICA
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wyjścia z ziemi, nie zobaczy słońca, nie urośnie, by
ofiarować swój owoc, swój skarb, swoje bogactwo,
dziedzictwo, jakie w sobie zawiera”. (L'Ancora
4/1952).
Prałat Novarese rozwija swoją myśl poprzez
przypowieść o ziarnie pszenicy, opowiedzianą przez
Jezusa wtedy, gdy bliski był już czas męki. Za pomocą
tego krótkiego, ale treściwego opowiadania Syn Boży
opowiada nie tylko o swojej śmierci, ale także o swoim zmartwychwstaniu. Konieczne jest, by ziarno
obumarło, ponieważ dopiero wtedy narodzi się z niego
życie. Konieczne jest przejście przez mrok ziemi, by
potem móc na nowo poczuć ciepło słońca. Konieczne
jest, by stracić część z tego, kim się jest i stać się kimś
nowym, by być pokarmem i wsparciem dla życia
innych. To „konieczność” ewangeliczna, cytowana
często przez Chrystusa, tak treściwa i życiodajna dla
wierzących, by mogli stać się uczniami. Ten wywód
o zatraceniu siebie jest przede wszystkim wywodem
otwierającym drogę naśladowania. Jak komentuje
Benedykt XVI: „Pan interpretując w ten sposób całe
swoje ziemskie przepowiadanie, streszcza je w opowieści o ziarnie pszenicy, które tylko poprzez śmierć
może wydać owoc. On komentuje tym swoje ziemskie
życie, swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie,
odwołując się do najświętszej Eucharystii, w której
zawiera się całe Jego misterium. On przecież przeżył
swoje życie jako ofiarę z siebie, jako akt miłości. Jego
ciało zostało przemienione w nowe, zmartwychwstałe
życie. I dlatego On, Słowo wcielone, staje się dzisiaj
naszym pokarmem, który daje nam nowe życie, życie
wieczne. To nas prowadzi do ziarna pszenicy, do
najświętszej Eucharystii, w której nieustannie jest On
obecny pośrodku nas jako owoc śmierci i zmartwychwstania Jezusa”.
Ziarno pszenicy nie zostało rzucone w jakąkolwiek ziemię, ale w ziemię żyzną, przygotowaną na to
nasienie. Prałat Novarese definiuje ją jako „żyzną
glebę woli Bożej”. W niej to „powinno się zanurzyć
ziarno naszej małej osoby. Wypełnienie Bożej woli
jest najważniejszym zadaniem dla każdego stworzenia. Śmierć siebie samego jest czymś o wiele cięższym
niż śmierć ciała. Ta śmierć była także ciężka dla
Jezusa. Myśl o owocności poświęcenia łagodzi,
osładza to powolne, bierne i aktywne wyniszczenie.

Ziarno pszenicy na żyznej glebie łaski Bożej
Ta myśl, że Boski Rolnik, rzucając naszą wolę na
żyzną glebę swojej Boskiej woli, daje siebie całego, by
wspierać nasze serce, udzielać nam swojej siły,
nadziei. Bóg jest miłością. Wola Boża jest wolą
kochającą, która pragnie naszego większego dobra.
Zanurzyć się w woli Bożej znaczy więc zanurzyć się
w miłości”. Słowa te przypominają od razu słowa
Jezusa, tego, który doskonale wypełnił wolę Ojca:
„Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który Mnie
posłał…”. (J 4, 34)
Jeśli w tym wywodzie o uczniostwie jest mowa
o cierpieniu, to nie tyle przez fakt, iż wola Boża jest
wymagająca i pełna cierpienia w przesadny sposób,
ale dlatego, że wymaga tego sam proces połączenia
tego, co jest pragnieniem podmiotowego skupienia,
a tym, co jest służbą na rzecz królestwa Bożego. Prałat
Novarese nazywa to „wykładem o destrukcji i dojrzewaniu: zniszczenie otoczki ziarna jest znakiem, że
zarodek życia rozwija się, zapuszcza w ziemię swe
korzenie, pobierając z niej wszystko to, co jest konieczne do życia i daje rolnikowi, który go uprawia,
swoje owoce. I podobnie cierpienie ducha, w wyniszczeniu woli własnej, która sprzeciwia się woli Bożej,
oraz cierpienie ciała, oznaczają, że dusza zapuszcza
swoje korzenie w Boga, biorąc z Niego, czyli z ziemi,
w której żyje i na której działa, wszystko to, co jest
konieczne do bujnego, kwitnącego życia, oddając
Boskiemu Rolnikowi swoje owoce: współpracę z Jezusem w zbawianiu braci”. (…)
Nie można zapomnieć w tej medytacji prałata
Novarese o odniesieniu do duchowej drogi Maryi,
która jest przez niego ukazana w ten sam sposób, co
droga Jezusa: jako ziarno życia: „Najświętsza
Dziewica, nasza Matka, jest ziarnem pszenicy gdy
przedstawia się jako służebnica swego Pana, tym
samym pozwala się wrzucić w żyzną glebę woli Bożej
i współpracuje całą swoją osobą, by wypełnić plan
zbawienia. Najświętsza Maryja Panna jest cała zanurzona w woli Bożej, współpracując z nią nieustannie”.
Także i my, jako uczniowie, możemy być ziarnami
pszenicy, pozwalając się „rzucić z całą prostotą, bez
zabezpieczeń i bez protestu, z radością i wiarą, pewni
tego, że po szarości ziemi ujrzymy słońce życia, by
wydać z siebie całe swoje bogactwo”.

FUNDAMENTY
Remigio Fusi SOdC, L'amore alla Madonna, L'Ancora 7/8/2009, tłum. Izabela Rutkowska

Z miłości do Maryi
Prałat Luigi Novarese od początku swego
życia aż do końca swojej ziemskiej
egzystencji zawsze należał do Niej,
Najświętszej Dziewicy, Matki duchowej.
Powtarzał: „Przy waszym krzyżu w sposób
szczególny obecna jest Najświętsza Maryja
Panna, nasza Matka, która czuwa, jest
wierna, która nas kocha, ponieważ widzi
w nas Jezusa, który kontynuuje swoją Kalwarię”.
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Gdy mówię o relacji Prałata
Novarese do Maryi, wolę używać
słowa „miłość” niż „pobożność”.
On od początku swojej historii
należał zawsze do Niej. Od małego
lubił, jak jego mama odmawiała
każdego wieczora tak zwaną
„długą modlitwę” – „Salve Regina”. Prałat był Jej sługą, był wierny
Jej matczynym prośbom. Całe
swoje życie, jak i życie swoich
duchowych dzieci podporządkował realizacji przesłań, które
Maryja kierowała z Lourdes i Fatimy do całej ludzkości. Zależny od
Niej po synowsku w każdym
dziele, powtarzał nieustannie: „To
dzieło jest Jej, jeśli będziemy
godni, Ona je wesprze i obroni
przed każdym atakiem”. Mówił
też: „Im bardziej my będziemy
mieć wobec Maryi serce dziecka,
tym bardziej Ona okaże nam swoje
serce Matki”.
Pobożność maryjną uznawał za
niezbędną do naśladowania Jej
cech, by żyć przy Chrystusie tak jak
Ona: „Jeśli nasza pobożność maryjna nie przybliża nas do Jezusa,
nie czyni nas bardziej uważnymi na
Jego święte Prawo, to znaczy tylko,
że nasza pobożność maryjna nie
jest dobra i nie jest szczera”. Każdego zapisanego w poczet dzieła
(do wspólnoty czy stowarzyszenia)
zobowiązywał do wypełniania
programu przekazanego przez
Niebieską Matkę w Lourdes i Fatimie: „Program Najświętszej
Dziewicy dla nas to program mod-

litwy, pokuty, świadectwa oraz misji dla Kościoła.
Czasy, w jakich żyjemy, wymagają postaw
odpowiedzialnych i zdecydowanych”.
Z radością i życzliwością przypominał każdemu,
kto znalazł się pod ciężarem krzyża: „Przy waszym
krzyżu w sposób szczególny obecna jest Najświętsza
Maryja Panna, nasza Matka, która czuwa, jest wierna,
która nas kocha, ponieważ widzi w nas Jezusa, który
kontynuuje swoją Kalwarię”.
Niepokalane Serce Maryi uznawał za naturalną
drogę chrześcijanina, a w sposób szczególny
człowieka cierpiącego, który może w pełni realizować swoje powołanie do kontynuowania Pasji Chrystusa. W poświęceniu się Maryi widział jedyną możliwość, by nasza miłość mogła zakwitnąć: „Poświęcenie się Maryi powinno być nasieniem, które później
za sprawą Maryi zakwitnie miłością. Gdy przyjmiemy
nakazy Najświętszej Maryi Panny, Ona potem z największą łatwością nauczy nas, jak być obecnym na Jej
podobieństwo”.
Interesujący jest cel, dla którego została założona
Maryjna Liga Kapłanów: zjednoczyć wszystkich
kapłanów „w miłości Chrystusa z Maryją”. Ta jego
uwaga dotyczy wszystkich kapłanów, ale w sposób
szczególny dotyczy kapłanów „potrzebujących”. By
ukazać tę jedność między nimi i ich jedność z Maryją,
Novarese pomyślał nad pielgrzymką kapłanów do
Lourdes.
Podczas godziny maryjnej w Grocie z zadziwiającym talentem wygłosił słowo o miłości
Niepokalanej do kapłanów, a szczególnie do tych
wypróbowanych przez cierpienie. Napisał wtedy
między innymi: „To prawda, że wszyscy chrześcijanie
mają prawo do tego, by nazywać się Jej dziećmi, ale
prawo to w szczególności odnosi się do kapłanów,
ponieważ gdy umierający Jezus powiedział swej
Matce: Oto syn twój!, syn ten, choć reprezentował
wszystkich wierzących w Chrystusa, w pierwszym
jednak rzędzie reprezentował nas, kapłanów, [ponieważ Jan był wtedy jako kapłan]. Tak więc Maryja

widzi w nas Jana. Jesteśmy jak i on, wybrani do kontynuowania dzieła Jezusa”.
„Pozwólcie mi powiedzieć parę rzeczy, które
w sposób szczególny odnoszą się do was, kapłani
doświadczający choroby. Czy nie jest tak, że gdy
mama znajduje wśród swoich dzieci to, które
zachorowało, właśnie dla niego zachowuje swoje
najsłodsze pieszczoty? Nie odchodzi od jego łóżka
i przeżywa wszystkie cierpienia tej istotki, owocu
swego żywota? Czy więc nie jest oczywiste, że takie
uczucia mówiące o matczynym uprzywilejowaniu
dotyczą także Tej, która jest najlepszą z matek
– Maryi? Ona patrzy na was tak, jak patrzyła na
swojego Jezusa, gdy był jedną raną, gdy umierał na
krzyżu. Spójrzcie więc na tę dobrą Matkę, która
uczestniczy w waszych troskach tak, jak uczestniczyła
w Golgocie. Aby mogła uczestniczyć w tych troskach
umierającego Jezusa, uczyńcie ją waszą pocieszycielką…”.
Prałat Novarese był świadomy, że po doświadczeniu Kalwarii Maryja nie skończyła swojej
pielgrzymki wiary. Jest jeszcze dla niej droga do
przejścia – droga Apostołów, którzy zastępują dzisiaj
Jezusa. Maryja jest obecna, tak jak w Wieczerniku,
ponieważ jej wiara musi umacniać tych, którzy
podążają za Jej boskim Synem i kontynuują dzieło
zbawienia.
W piśmie L'Ancora nell'Unita di Salute z 1979
roku napisał: „Maryja nie wspina się na Kalwarię
sama, ale podąża tą krzyżową i chwalebną drogą
razem ze swymi uprzywilejowanymi dziećmi, tak
bardzo drogimi Jej i Jej Synowi – z Janem, Magdaleną,
innymi pobożnymi kobietami. Ona jest Matką
Kościoła, która włącza w Pasję Syna członków tego
Kościoła – w przekonaniu, że chrześcijanin jest także
godny krzyża: krzyża cierpienia, krzyża jako
świadectwa, krzyża, który otacza całą naszą
egzystencję swoją siłą ekspiacji, zwycięstwa i błogosławieństwa”.
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Opracowanie Cisi Pracownicy Krzyża

MARYJA W NIEBO WZIĘTA
Prawda o Wniebowzięciu NMP, którą rozważamy
w tajemnicach chwalebnych różańca świętego, nie jest
tylko kolejnym rozważanym faktem z życia Jezusa
i Maryi, ale dogmatem wiary. Dogmat ten ogłosił
papież Pius XII 1 listopada 1950 r. w Konstytucji
apostolskiej Munificentissimus Deus: „...powagą Pana
naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra
i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy
jako dogmat objawiony
przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja
zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została
wzięta do chwały niebieskiej”. Orzeczenie to
Ojciec Święty wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w obecności prawie 1600 biskupów
i niezliczonych tłumów
wiernych.
Orzeczenie to wynikało między innymi z długowiekowej tradycji Kościoła. Wiara w to, że ciało
Matki Boga nie uległo
śmierci, nie pozostało na
ziemi, ale niepokalane do
końca zostało wzięte do
nieba i tam uwielbione,
było powszechnie wyznawane w Kościele katolickim już w VI wieku, kiedy to
cesarz Maurycy (582-602) polecił obchodzić na
Wschodzie osobne święto dla uczczenia tej tajemnicy.
Prawdę o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny
uznawały od początku wszystkie odłamy Kościoła.
U Ormian uroczystość ta rozpoczyna nowy okres roku
kościelnego. Liturgia ormiańska na ten dzień mówi
KOTWICA
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m.in.: Dziś duchy niebieskie przeniosły do nieba
mieszkanie Ducha Świętego. Przeżywszy w swym ciele
życie niepokalane, zostałaś dzisiaj owinięta przez
Apostołów, a przez wolę Bożą uniesiona do królestwa
swojego Syna. W liturgii abisyńskiej, czyli etiopskiej,
w tę uroczystość Kościół śpiewa: W tym dniu wzięte
jest do nieba ciało Najświętszej Maryi Panny, Matki
Bożej, naszej Pani. Tajemnicę tę świętują również
Chaldejczycy, Syryjczycy,
Koptowie i Maronici. Poza
Koptami wszyscy oni też
obchodzą swoje uroczystości 15 sierpnia.
Świadectwo wiary w tę
prawdę dają Ojcowie Kościoła i najwięksi teolodzy
chrześcijańscy. Na Zachodzie pierwszą wzmiankę
o tym niezwykłym przywileju Maryi podaje św.
Grzegorz z Tours: (+ 594):
I znowu przy Niej stanął
Pan, i kazał Jej przyjąć
święte ciało i zanieść
w chmurze do nieba, gdzie
teraz połączywszy się z duszą zażywa wraz z wybranymi dóbr wiecznych, które
się nigdy nie skończą.
Potwierdza to także św.
Ildefons i św. Fulbert
z Chartres. Św. Piotr
Damiani napisał o wielkości tajemnicy Wniebowzięcia: Wielki to dzień i nad inne jakby jaśniejszy,
w którym Dziewica królewska została wyniesiona do
tronu Boga Ojca i posadzona na tronie. (...) Budzi
ciekawość aniołów, którzy Ją pragną zobaczyć. Zbiera
się cały zastęp aniołów, aby ujrzeć Królową, siedzącą
po prawicy Pana Mocy w szacie złocistej w ciele

zawsze niepokalanym. Z innych świętych należy także
wymienić: Anzelma, Piotra z Poitiers, Bernarda,
Bernardyna, Antoniego Padewskiego, Alberta Wielkiego, Tomasza z Akwinu, Bernardyna ze Sieny,
Roberta Bellarmina, Franciszka Salezego, Alfonsa
czy też Piotra Kanizjusza.
Najpiękniej jednak o tej tajemnicy piszą Ojcowie
Wschodu. Św. Jan Damasceński opisał ten fakt
wniebowzięcia Maryi Panny w otoczeniu Apostołów
w ten sposób: Kiedy zaś dnia trzeciego przybyli do
grobu, aby opłakiwać Jej zgon, ciała już Maryi nie
znaleźli. Kazanie swoje kończy refleksją: To jedynie
mogli pomyśleć, że Ten, któremu podobało się wziąć
ciało z Dziewicy Maryi i stać się człowiekiem; Ten,
który zachował Jej nienaruszone dziewictwo nawet po
swoim narodzeniu, uchronił Jej ciało od skażenia
i przeniósł je do nieba przed powszechnym ciał zmartwychwstaniem. (...) W czasie tego wniebowzięcia,
o Matko Boża, wojska anielskie przejęte radością
i czcią okryły swoimi skrzydłami Twoje ciało, wielki
namiot Boży. Św. Andrzej z Krety napisał zaś: Był to
zaiste nowy widok, przechodzący siły rozumu, gdy
niewiasta, która swoją czystością przewyższała
niebian w ciele (swoim) weszła do niebieskich
przybytków. Jak przy narodzeniu Chrystusa
nienaruszonym był Jej żywot, tak samo po Jej śmierci
nie rozsypało się Jej ciało. O dziwo! Przy porodzeniu
pozostała nieskażoną i w grobie również nie uległa
zepsuciu. Od św. Germana, patriarchy Konstantynopola możemy nawet dowiedzieć się o wyglądzie
Matki Bożej: Najświętsze ciało Maryi już powstaje
z martwych, jest lekkie i duchowe, gdyż zostało już
przemienione na zupełnie nieskazitelne i nieśmiertelne. (...) Tak jak napisano, jesteś piękna i Twoje
dziewicze ciało jest święte, jest przybytkiem Boga
i dlatego zostało zachowane od obrócenia się w proch.
(...) Niemożliwym było, aby Twoje ciało, to naczynie
godne Boga, w proch się rozsypało po śmierci. (...)
Ciało Twoje dziewicze jest całkiem święte, choć jest
ciałem ludzkim. Ponieważ dostąpiło najdoskonalszego żywota nieśmiertelnego (...) nie może ulec
śmierci.

Pius XII, który ogłosił dogmat, cytuje św. Jana
Damasceńskiego: Potrzeba było, by Ta, która rodząc
zachowała nienaruszone dziewictwo, zachowała również i po śmierci swe ciało bez żadnego skażenia.
Potrzeba było, by Ta, która Stwórcę w swym łonie jako
Dziecię nosiła, przebywała w Boskich przybytkach.
Potrzeba było, by Oblubienica poślubiona przez Ojca
zamieszkała w niebieskich komnatach. Potrzeba było,
by Ta, która widziała Syna swego na krzyżu i doznała
w serce ciosu miecza boleści, uniknąwszy go przy
rodzeniu, oglądała tegoż Syna zasiadającego wraz
z Ojcem. Potrzeba było, by Matka Boża posiadała to,
co do Syna przynależy i otrzymywała cześć od całego
stworzenia jako Matka Boga i służebnica zarazem
(Munificentissimus Deus).
Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla:
„Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan”.
Kult Maryi Wniebowziętej potwierdza też ilość
świątyń wystawionych pod wezwaniem Matki Bożej
Wniebowziętej. Żywe zainteresowanie tą nadzwyczajną prawdą wiary wykazywali też od zawsze
artyści, co widać choćby na przykładzie takich
malarzy, jak: Fra Angelico, Taddeo di Bartolo,
Ottaviano Nelli, Giotto, Pinturicchio, C. Bellini,
Raffael, Tycjan, Tintoretto, Tiepolo, Perugino,
Procaccini, Filippino Lippi, Veronese, Murillo,
Velasquez, Konrad von Goest albo rzeźbiarzy, typu:
Liberale da Verona, L. della Robbia, Michał Pacher,
Wit Stwosz. Pod opiekę Maryi Wniebowziętej oddał
Węgry król św. Stefan, a Francję – król Ludwik XIII
(powtórzył to także Ludwik XV).
W polskiej (i nie tylko) tradycji dzisiejsze święto
zwane jest również świętem Matki Bożej Zielnej. Na
pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się
kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Rolnicy tego dnia dziękują
Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól.
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MARYJA KRÓLOWA ŚWIATA
Liturgiczne Święto Najświętszej Maryi Panny
Królowej Świata obchodzimy 22 sierpnia, na koniec
oktawy Wniebowzięcia. Wprowadził je papież Pius
XII, dając teologiczną podstawę tego święta w swojej
Encyklice Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios),
która została wydana 11 października 1954 roku,
w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Uroczyste uznanie Maryi jako
królowej było pragnieniem chrześcijan wypowiedzianym już w czasie
Soboru Watykańskiego I
w roku 1869. Pierwszy
Kongres Krajowy Maryjny we Francji, który miał
miejsce w Lyonie (1900),
ponowił tę prośbę. Uczyniły to również kolejne
międzynarodowe kongresy maryjne – Fryburg
(1902) i Einsiedeln
(1904). Od roku 1923 wyłonił się nawet specjalny
ruch pro regalitate Mariae.
Królewski tytuł Maryi
podkreślony został później także w dokumentach
Soboru Watykańskiego II,
szczególnie w Konstytucji
Dogmatycznej o Kościele
Lumen gentium: „Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej
skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia
ziemskiego z ciałem i duszą wzięta została do chwały
niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa
wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna
swego, Pana panującego (por. Ap 19,16) oraz
zwycięzcy grzechu i śmierci” (KK 59).
KOTWICA
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O godności królewskiej Maryi pisali już Ojcowie
Kościoła – Św. Efrem, św. Piotr Chryzolog, św.
Ildefons, biskup Toledo, św. German, patriarcha
Konstantynopola, św. Jan Damasceński. Powszechną
zaś wiarę w to, iż Matka Boga jest Królową nieba
i ziemi, wyraża również ikonografia chrześcijańska,
która od lat najdawniejszych przedstawia
Maryję na tronie. Taki
sposób przedstawiania
Najświętszej Maryi Panny
znany jest już od III w.,
czego świadectwem są
katakumby. Inne wczesne
wizerunki pochodzą z tradycji Kościoła na Wschodzie. Jak możemy znaleźć
w opracowaniach, „tego
rodzaju obrazy, a potem
figury nosiły nazwę
Basilissa, czyli Królowa,
lub Theantropo, czyli Pani
siedząca na tronie, mająca
na kolanach Dziecię Boże.
Często dla podkreślenia,
że Maryja jest także Królową aniołów, przedstawiano Jej postać w ich
otoczeniu. We wczesnośredniowiecznych obrazach aniołowie podtrzymują koronę nad Jej
głową. Ten typ obrazów
nosił grecką nazwę Panaghia angheloktistos. Od
X w. powszechnym zwyczajem staje się przedstawianie Maryi na tronie
i z koroną, w szatach królewskich, a nawet siedzącą po
prawicy Chrystusa. Od XIV w. ulubionym tematem
artystów staje się scena koronacji Maryi przez Pana
Jezusa czy też Boga Ojca”.

Jak pisze Jutta Seibert w Leksykonie sztuki
chrześcijańskiej: „Od zarania wieków korona jest
atrybutem Matki Boskiej, Maryi, królowej nieba
i uosobienia Kościoła Chrystusa (Ecclesia). Siedzące
obok siebie, ukoronowane postaci Chrystusa i Maryi
przedstawiają Matkę i Syna jako mistyczną parę
oblubieńców, wymienianą w Pieśni nad Pieśniami.
W wielu przedstawieniach maryjnych aniołowie
trzymają niebiańską koronę nad Jej głową. Jako
właściwą koronację Maryi nazywa się występującą od
XIII w. scenę, w której Matka Boska koronowana jest
przez Chrystusa lub Trójcę Świętą. Początkowo
Maryja tronuje obok Chrystusa i z pokorą schyla ku
niemu swoją głowę. Koronacja stała się w średniowieczu najważniejszym tematem przedstawień
gloryfikujących Maryję. Od XIV w. Maryja klęczy
przed Chrystusem – w ten sposób podkreślona zostaje
jednocześnie Jej rola orędowniczki ludzkości. W późniejszych czasach Maryja klęczy frontalnie (tzn. jest
widoczna od przodu), pomiędzy Chrystusem i Bogiem
Ojcem, którzy wspólnie ją koronują; nad koroną unosi
się gołębica Ducha Świętego”.
Uznanie Maryi królową pociągnęło za sobą tradycję koronowania obrazów z jej wizerunkiem. Z rozmowy, jaką na łamach Naszego Dziennika przeprowadziła Małgorzata Bochenek z o. Szczepanem
Praśkiewiczem, karmelitą bosym, konsultorem
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych (Nasz Dziennik
nr 189/2007), dowiadujemy się, iż zwyczaj koronowania obrazów „zrodził się w początkach XVI
wieku. Wtedy to pobożni chrześcijanie zaczęli przyozdabiać klejnotami i koronami łaskami słynące
wizerunki. Wkrótce Stolica Apostolska uprawomocniła tę formę pobożności i jedną z pierwszych
formalnych koronacji obrazu Najświętszej Maryi
Panny było ukoronowanie wizerunku Matki Bożej
Śnieżnej – Salus Populi Romani – w bazylice Santa
Maria Maggiore w Rzymie przez Papieża Klemensa
VII w 1527 roku. Od tego czasu papieskie korony
nakładano na wizerunki słynące łaskami i wzbudzające pobożność wiernych na całym świecie. (…)
W ostatnich dziesięcioleciach, w nurcie odnowy
posoborowej poddano rewizji praktykę koronacji
obrazów i wypracowano jej nowy i bogaty w prze-

słanie teologiczne obrzęd liturgiczny. W myśl
posoborowego ukierunkowania sprawą koronacji
obrazów zajmuje się watykańska Kongregacja Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W 1975 r. wydała
ona instrukcję, w której czytamy, że „koronowane
mogą być tylko obrazy lub rzeźby Matki Boskiej.
Wyłącza się obrazy innych świętych lub błogosławionych. Jeśli zaś kompozycja artystyczna przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus, wówczas
należy koronować obie postacie”. Instrukcja przypomina ponadto, że „obrazy przedstawiane do koronacji powinny wyróżniać się szczególną czcią, tak,
aby obrzęd koronacji był wyrazem pragnień i pobożności wiernych względem Matki Boskiej (...), zaś
korony należy tak wykonać, by jaśniały szlachetną
prostotą i prawdziwą sztuką”. W 1981 r. Sługa Boży
Jan Paweł II, który osobiście jako Papież koronował
wiele obrazów maryjnych, zatwierdził opracowany
przez Kongregację obrzęd liturgiczny koronacji,
przypominając, że „Kościół, pouczony przez Ducha
Świętego, pozdrawia Najświętszą Dziewicę jako
Panią i Królową, pałac królewski, w którym Król
wieków przyjął ludzkie ciało. Aby uczcić tę godność
Maryi, między innymi objawami czci powstał
zwyczaj ozdabiania królewskimi koronami
wizerunków Matki Boskiej otaczanych wyjątkową
czcią”. Tym samym Kościół potwierdza, że Błogosławiona Dziewica Maryja jest Matką Syna Bożego
i Króla Mesjańskiego, gdyż jest Ona Matką Chrystusa.
Nadto Maryja jest „pierwszą i najdoskonalszą uczennicą Chrystusa”, albowiem wypowiadając swoje
„tak” względem planów Bożych, wzrastając ciągle
w cnocie wiary i trwając z apostołami na modlitwie,
w sposób szczególny zasłużyła na koronę sprawiedliwości, życia i chwały”.
W Polsce zaszczytu koronacji dostąpił jako
pierwszy obraz Matki Bożej Łaskawej w Warszawie
(1651), a następnie obraz Matki Bożej Częstochowskiej (1717). W liturgii koronacyjnej Kościół
modli się tymi słowami: „Niech ci, którzy wieńczą
wizerunek Chrystusa i Jego Matki, idą śladami Jezusa
i niech służą Tobie, i niech wypełniając przykazanie
miłości, niech sobie wzajemnie spieszą z pomocą”.
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Ekologia – sozologia – ekologia człowieka
Najogólniej rzecz ujmując – „ekologia” (z greckiego
oikos – dom, środowisko, logos – nauka) jest nauką
przyrodniczą o siedliskach organizmu. Termin „ekologia”
jest zatem zarezerwowany dla nauki zajmującej się
organizmami w ich rodzimym środowisku. Interesuje się
nade wszystko biologią całych grup organizmów
powiązanych ze środowiskiem (biotycznym i abiotycznym) ich bytowania. Ekologia, badając relacje między
organizmami i między organizmami a środowiskiem,
zauważa, że warunki w obserwowanym układzie są
zmienne. Zmiany te wywołane są najczęściej przez
czynniki zewnętrzne, takie jak: przemiany gospodarcze,
cywilizacyjne i kulturowe. Działalność człowieka,
zdaniem ekologów, zgubnie wpływa nie tylko na
środowisko naturalne, ale także ogranicza integrację
człowieka w swym środowisku. Z tego też powodu
zachwianie homeostazy środowiska wewnętrznego
człowieka poszerza przedmiot badań ekologii o nowy
wymiar, czyli przestrzeń wyznaczoną przez godność osoby
ludzkiej (ekologia osoby ludzkiej).
Ekologia nie zajmuje się bezpośrednio ochroną
środowiska, jej zadaniem nie jest troska o środowisko
przyrodnicze, ale działania te są konsekwencją
wypracowanych przez nią twierdzeń. Stąd nie należy
zamiennie używać terminów „ekologia” i „ochrona
środowiska”. Aby podkreślić specyficzność systemowej
ochrony biosfery przed destrukcyjnym działaniem
antroposfery (wszelkie kulturowe i cywilizacyjne wytwory
ludzkie) zaczęto używać terminu „sozologia”, co z greckiego sodzo znaczy ochraniać, ratować. Podstawowym
zadaniem sozologii jest ochrona biosfery, zapewnienia
homeostazy w biosferze, racjonalność w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przemysłowej oraz poznawanie mechanizmów naturalnej równowagi w biosferze i wpływu na
nią działalności ludzkiej.
Program sozologii nie jest jednak skierowany przeciwko człowiekowi, postępowi cywilizacyjnemu i kulturowemu, ale – od strony negatywnej – przeciw destrukcyjnemu działaniu ludzkiemu, a od strony pozytywnej – zmierza
do kształtowania świadomości ekologicznej człowieka
oraz wrażliwości na wartości środowiska życia. Nauka ta

zmierza do zwrócenia szczególnej uwagi na rolę, jaką pełni
człowiek w swoim środowisku naturalnym.
Różnica między „ekologią” a „sozologią” polega na
odmiennym rozumieniu środowiska naturalnego. W ramach ekologii przez środowisko rozumie się ekosystem lub
biocenozę, czyli przyrodę. W sozologii natomiast przedmiotem zainteresowania jest środowisko społeczno-przyrodnicze oraz kształtowanie tzw. sumienia ekologicznego.
Oprócz sozologii możemy wyróżnić dziedzinę nauki,
która dotyczy relacji człowiek-przyroda, czyli ekologię
człowieka. Relacja ta badana jest nie tylko w aspekcie
przyrodniczym, ale i humanistycznym. Koncepcja
środowiska obejmuje wówczas nie tylko biosferę (uwarunkowania fizyczne, chemiczne i biologiczne) i technosferę
(narzędzia pracy oraz środki zaspakajania potrzeb
życiowych), ale i socjosferę (więzi i relacje życiowe
jednostek i grup społecznych). Obecność człowieka
w przyrodzie jest szczególna, gdyż stanowi on jeden
z wielu organizmów żyjących w przyrodzie. W powiązaniu
systemowym z wieloma fizycznymi i biotycznymi czynnikami człowiek wpływa nie tylko na egzystencję innych
organizmów w środowisku naturalnym, ale także na jakość
własnego życia na Ziemi. Człowiek wpływa na swe
środowisko bytowania oraz kontroluje, a nawet kieruje
niektórymi procesami naturalnymi. Ekologia człowieka
jest nauką, która podejmuje próbę sformułowania praw
w zakresie współzależności środowiska człowieka ze
środowiskiem przyrodniczym, z którego człowiek wyrasta
i w którym egzystuje. Ekologia człowieka nie ogranicza się
tylko do wskazania zagrożeń wynikających z działalności
ludzkiej, ale zajmuje się rozwojem człowieka w środowisku, które go otacza.

Ekologia osoby ludzkiej
Człowiek i środowisko naturalne są ze sobą wzajemnie
i wewnętrznie powiązane. Środowisko jest dla człowieka
łonem, w którym następuje wzrost i dojrzewanie osoby
ludzkiej. Rozwój nauki nie idzie w parze z odkrywaniem
sensu świata przyrodniczego. Człowiek w ramach rozwoju
naukowego i technologicznego podejmuje próby zmiany
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swych specyficznych warunków istnienia – istnienia, które
należy do natury i jednocześnie ją przekracza (transcenduje). Zbyt jednostronne uzurpowanie sobie prawa do
poznania i przemiany środowiska biologicznego, przy
jednoczesnym zamknięciu się na środowisko ponadnaturalne, sprzyja pogłębianiu się kryzysu ekologicznego.
Znaczy to, że nie tylko człowiek czuje się obco w świecie
przyrody, ale i przyspiesza tempo jej degradacji.
Postawa wobec przyrody ma także swe źródło
w wierze religijnej. Religia należy do sfery kulturowej
człowieka i sprzyja odszyfrowaniu pełnej prawdy o człowieku i jego środowisku naturalnym. Obecnie coraz częściej rozpowszechnia się pogląd, że odpowiedzialność za
negatywne skutki rozwoju cywilizacji w ekosferze ponosi
głównie chrześcijaństwo. Panowanie człowieka nad przyrodą zdaje się uświęcać biblijny opis stworzenia. Z woli
Boga człowiek staje się władcą i panem życia na Ziemi.
Przyzwolenie Stwórcy usprawiedliwia agresję człowieka
wobec środowiska przyrodniczego. Ta błędna interpretacja
tekstów biblijnych nie tylko pozwala znaleźć winowajcę
ginięcia wielu gatunków roślin i zwierząt oraz degradacji
otoczenia materialnego, ale także kamufluje ekspansję
nauki bez moralności, człowieka bez sumienia i ekonomii
bez humanizmu. Mało tego – posądza się religię
chrześcijańską o propagowanie idei antropocentryzmu,
czyli niczym nieograniczonej roli człowieka w kreowaniu
przyszłości. Tymczasem wielu biblistów i teologów
przypomina, że, zgodnie z biblijnymi opisami stworzenia,
Bóg jest Panem wszechrzeczy i władcą wszechświata,
w tym także i człowieka. Teocentryczne spojrzenie na świat
i człowieka wskazuje na to, że granicą działania ludzkiego
w przyrodzie jest postęp uwzględniający duchowy rozwój
człowieka. Człowiek zobowiązany jest do ochrony środowiska naturalnego, gdyż ono ma wpływ nie tylko na jego
egzystencję biologiczną, ale także i na duchowy rozwój.
Konsekwencją ponownego spojrzenia na teksty
biblijne jest odkrycie istotnego wymiaru relacji Bógczłowiek-przyroda. Relacja ta odsłania palący problem
potrzeby odnowy moralnej człowieka, rozwoju sumienia
ekologicznego, budzenia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i zachowanie bioróżnorodności. W tym
kontekście odsłaniają się błędne teorie rozwoju ekonomicznego. Teorie te sankcjonują propagowanie idei
cywilizacji technicznej, pierwszeństwa nauki przed czło-

wiekiem, produkcji żywności genetycznie modyfikowanej
oraz upowszechnienie sztucznej prokreacji. Technologia
życia stanie się nową „ewangelią” – bez Boga i bez moralności. Jedynym źródłem napędzającym sferę życia będzie idea postępu ekonomicznego.
Chrześcijańskie nauczanie społeczne przeciwstawia
się tak pojętej logice rozwoju donikąd i przypomina podstawową prawdę o człowieku jako osobie. W ramach personalizmu chrześcijańskiego naprawę istniejącego stanu
rzeczy zaczyna od ochrony ludzkiego środowiska naturalnego, od ekologii osoby ludzkiej. Ukazując transcendentny
wymiar człowieka i transgresyjny jego charakter, pragnie
zwrócić uwagę na to, że brak poszanowania dla środowiska
przyrodniczego ma swe źródło w braku poszanowania
człowieka od chwili jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Człowiek, który swą wartość uzależnił od stanu rozwoju cywilizacji technicznej podległej prawom ekonomii,
nie jest w stanie uszanować natury podległej prawom
przyrody.
Potrzeba edukacji ekologicznej
Proekologiczne nauczanie i wychowanie opiera się na
osobowym wymiarze człowieka, apeluje do centrum osoby
ludzkiej, ale przekracza relacje interpersonalne i obejmuje
także środowisko przyrodnicze. Etyka środowiska naturalnego poszerza moralność dekalogową o nowy wymiar
relacji człowieka ze światem ziemskim i całym kosmosem
jako uporządkowaną całością. W ramach harmonii całości
człowiek powinien uzgadniać swoje potrzeby z wymogami
zachowania czystości środowiska przyrodniczego,
szanować wszystkie istoty żywe, podejmować wysiłki
ochrony godności osoby ludzkiej. Ruchy proekologiczne,
negujące chociaż jeden z tych elementów, tworzą
pseudoprogramy etyki środowiskowej. Upowszechnianie
ekologii osoby ludzkiej, mimo wymienienia jej na trzecim
miejscu, po ochronie czystości środowiska i rewerencji
oraz empatii wobec wszelkiego życia, stanowi punkt
wyjścia działań proekologicznych. Tylko człowiek uporządkowany wewnętrznie jest w stanie wprowadzać ład
w swym otoczeniu. Duchowość człowieka współczesnego
charakteryzować się powinna kontemplacją przyrody,
gdyż Ziemia i cały kosmos są jedyną drogą do nieba.
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Dom „Uzdrowienie Chorych”
im. Jana Pawła II
w Głogowie
Turnusy rekolekcyjno-rehabilitacyjne
03.09 - 17.09.2009
19.09 - 03.10.2009
19.12.2009 - 02.01.2010
Wspólnota Cichych Pracowników Krzyża zaprasza

DOM
Fot. Marcin Kopij

NOWE TURNUSY
Cały czas w Domu „Uzdrowienie Chorych” im.
Jana Pawła II trwają turnusy rekolekcyjno-rehabilitacyjne, na które przyjeżdżają niepełnosprawni z całej Polski. W lipcu przyjechali goście
z Gdańska, Warszawy oraz z kilku miejscowości z województwa wielkopolskiego.
W tym roku podczas lipcowego turnusu rekolekcje
głosił m.in. ks. Grzegorz Cyran. Do dyspozycji uczestników była stale otwarta kaplica oraz możliwość
spowiedzi i rozmowy duchowej. Jak zawsze wspólnota organizuje też wyjazdy do pobliskich sanktuariów maryjnych. Cały program dostosowany jest do
możliwości przybywających tu osób.
Jak zaświadczają uczestnicy turnusów – głogowski dom jest wyjątkowy – i pod względem opieki
świadczonej chorym, niepełnosprawnym i warunków,
a także pod względem atrakcji przygotowanych dla
turnusowiczów.
W tym roku taką atrakcją były pokazy straży
pożarnej i policji. Pokaz swojej pracy przygotowała
Ochotnicza Straż Pożarna z Serbów oraz głogowscy
policjanci, którzy pojawili się ze swoimi psami. Wielu
z uczestników turnusu miało okazję pierwszy raz
zobaczyć akcję gaszenia pożaru czy akcję łapania
złoczyńcy przy udziale specjalnie do tego wyszkolonego psa. Pokazy te zostały bardzo ciepło przyjęte
i miały dużą wartość edukacyjną i terapeutyczną.
Każdy mógł z bliska zapoznać się ze strażackim
sprzętem, przymierzyć kask, porozmawiać ze strażakami, wsiąść do wozu. Duże wrażenie zrobiły też
psy policyjne. Na koniec każdy chętny mógł zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie z tymi policjantami na
czterech łapach. Dziękujemy Ochotniczej Straży
Pożarnej z Serbów, w której pracują dwaj nasi wolontariusze – Adrian i Krystian oraz policjantom
z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie za pomoc
i chęci do przedstawienia swojej trudnej i niebezpiecznej pracy naszym podopiecznym.
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DOM
Materiał zebrany przez rehabilitantkę Izabelę Raczkowską

Uzdrawianie przez rehabilitację
Od samego początku dom wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża budowany był z myślą o pomieszczeniach przeznaczonych na rehabilitację. Dzisiaj kompleks sal, w którym odbywa się ta działalność, jest już
w dużej mierze wyposażony w profesjonalny sprzęt służący do wszelkiego rodzaju terapii – hydroterapii, masażu,
terapii manualnej, laserowej, terapii dzieci. Jest też gabinet
pedagoga i psychologa oraz niedawno otwarta grota solna.
Ośrodek wspólnoty, dbając o wysokie kwalifikacje swoich
pracowników, organizuje różne szkolenia. Jak mówi Izabela Raczkowska: „ostatnio w Domu Uzdrowienia Chorych im. Jana Pawła II w Głogowie odbyły się warsztaty
z zakresu „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju
dzieci ryzyka wg argentyńskiego lekarza rehabilitacji
Rodolfo Castillo Moralesa”. Szkolenie było kierowane do
rehabilitantów, logopedów, psychologów, lekarzy i pedagogów bezpośrednio pracujących z dziećmi. W warsztaKOTWICA
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tach wzięło udział 26 specjalistów. Podczas szkolenia podejmowane były takie tematy, jak: rozwój sensomotoryczny w okresie płodowym, ocena odruchów ważnych dla
rozwoju psychofizycznego dziecka, rozwój dłoni i stopy,
patologia ustno-twarzowa w różnych zespołach genetycznych, znaczenie ergoterapii w pediatrii i jej wpływ na
rozwój dzieci, nauka prawidłowego karmienia piersią i butelką, rola masażu ustno-twarzowego w zaburzeniach
genetycznych i zespole wad wrodzonych, koncepcja trójkąta – rozwój sensomotoryczny w pierwszym, drugim,
trzecim i czwartym trymestrze, neurofizjologia receptorów
w terapii, cisza motoryczna – teoria i praktyka, wyprost
w kierunku bocznym i dalszy do pozycji wstawania,
ćwiczenia do stymulacji stref motorycznych, porażenie
nerwu twarzowego – ćwiczenia ustno-twarzowe regulujące
pracę mięśni mimicznych i żucia, nauka jedzenia i picia”.

Mamy świadomość, że przybliżeniem Filipka do
samodzielności jest ciągła rehabilitacja. Staramy się zatem,
by przynajmniej 3 razy w roku wyjechał na turnus rehabilitacyjny (turnusy takie są zwykle bardzo drogie).
Dodatkowo nasz synek bardzo ciężko pracuje w domku.
Jednak to ciągle mało.
Przypadkiem dowiedzieliśmy się o projekcie „Uzdrawiająca moc” prowadzonym przez Cichych Pracowników
Krzyża. Pod ich opieką jesteśmy już od prawie roku. W naszym mieście ciężko jest o rehabilitację, o dobrą rehabilitację dla dzieci. Tu ją znaleźliśmy.
Rehabilitacja odbywa się codziennie, jest ciągłość
zajęć i zabiegów, co jest bardzo ważne dla naszego synka.
Rehabilitanci są bardzo zaangażowani w to, co robią.
Okazują dużo ciepła i zainteresowania. Zawsze służą radą.
Daje nam to pewność i poczucie bezpieczeństwa, jeśli
chodzi o zdrowie naszego Filipka. Projekt „Uzdrawiająca
moc” to nie tylko ćwiczenia indywidualne, ale mnóstwo
innych zabiegów, do których z pewnością nie mielibyśmy
dostępu. Codzienna rehabilitacja to dla Filipka szansa na
samodzielność, na normalne życie. (rodzice)

FILIP
Filipek urodził się 28 marca 2002 roku. W skali Agpar
oceniony został na 10 punktów. Odetchnęliśmy z ulgą. Nie
na długo jednak. W czwartym tygodniu jego życia
stwierdzono wrodzoną wadę serca, a od drugiego miesiąca
życia poddawany był rehabilitacji metodą Voyta. Nie
przyniosło to jednak efektów. Kiedy miał roczek, trafił do
Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci
Specjalnej Troski. W międzyczasie stwierdzono u syna
niedosłuch, epilepsję, niedoczynność tarczycy, niedowład
czterokończynowy, opóźnienie psychoruchowe. Filipek
jest pod stałą opieką poradni genetycznej i metabolicznej
oraz ortopedy (z uwagi na wadę stóp). Niedawno stwierdzono też rozszczep podniebienia. Czeka nas zatem kolejny zabieg. Filip ma 6 lat, ale nie chodzi samodzielnie
i właściwie nie mówi. Jest dzieckiem, które dużo rozumie
i z którym mamy bardzo dobry kontakt. Jest bardzo
pogodny, otwarty i wesoły. Daje nam wiele radości. Nie
poddaje się swoim słabościom, a wręcz przeciwnie – walczy z nimi. Naszym zadaniem jest ułatwić mu tę walkę
o zdrowie.

MICHAŁ
Nasz synek Michał urodził się 15.07.2006 roku w Głogowie. Urodził się z przepukliną oponowo-rdzeniową.
W pierwszej dobie życia przeszedł poważną operację
zamknięcia przepukliny. Dla nas, rodziców, wiadomość, że
nasz synek urodził się chory, była niedopuszczalna. Zadawaliśmy sobie pytanie: dlaczego właśnie nas to spotkało?
Przepuklina jest wadą wrodzoną i niesie ze sobą poważne
konsekwencje. Spowodowała u niego już bezwład kończyn
dolnych, zaburzenie czucia w okolicach miednicy, pęcherz
neurogenny, wodogłowie wewnętrzne, deformacje stóp.
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Michałek jest pod stałą opieką lekarzy: urologa, ortopedy,
neurologa, neurochirurga i rehabilitanta. Dzięki ogromnemu wysiłkowi robi postępy. Aby utrzymać tę sprawność na
obecnym poziomie, potrzebna jest długotrwała rehabilitacja. Taką szansę dostaliśmy w domu Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie. Nasz synek jest rehabilitowany dwa razy w tygodniu metodą NDT-Bobath. Dzięki
pomocy pani Izy Raczkowskiej i wielu innych rehabilitantów, a także masażystów, widać pozytywne efekty, za
co my, rodzice, jesteśmy bardzo wdzięczni. Dotychczasowe ćwiczenia spowodowały, że Michałek zaczął siedzieć, podpierać się rączkami i przewracać na boki. Stał się
silniejszy i sprawniejszy. Jego ogromna siła wewnętrzna,
pogoda ducha i wola walki z ograniczeniami zaskakuje nas
ogromnie i motywuje do działania. Jego każde nawet
najmniejsze osiągnięcie wzbudza w nas radość, wiarę w to,
że będzie jeszcze lepiej i że tak trzeba postępować. Leczyć
i rehabilitować – walczyć o każdy jego sukces.
(Monika i Dariusz Szulczyńscy)

Tam też pomoc uzyskała nasza córka, która jest dzieckiem
autystycznym z nadpobudliwością.
Nasz syn Adam robi znaczne postępy dzięki rehabilitantom z głogowskiego domu, dzięki sprzętom. Bardzo
ładnie ćwiczy, zaczyna podpory na rączkach, czego nie
robił wcale, a dzięki temu ma szansę siedzieć samodzielnie
i nawet chodzić. Nasz Adam uczęszcza tam na stałą
rehabilitację już od pół roku i jest prowadzony 5 dni
w tygodniu. Podobnie nasza córka Sandra.
Pragniemy podziękować fachowemu personelowi za
trud włożony w rehabilitację naszych dzieci. Dziękujemy.
(Ewa i Piotr Grombikowie)

ADAM I SANDRA
Jesteśmy rodzicami dwojga dzieci niepełnosprawnych:
3-letniego Adama i 8-letniej Sandry. Mieszkamy na wsi
oddalonej od Głogowa 14 km. Nasz syn Adam urodził się
w Poznaniu 3.11.2004 r. jako wcześniak. Po urodzeniu
dziecko przebywało w klinice 2 miesiące do osiągnięcia
wagi 2,5 kg. Dowiedzieliśmy się, że syn wymaga intensywnej opieki i rehabilitacji – miał problemy z siedzeniem,
chodzeniem. Od naszego księdza z Białołęki, a także
z innych źródeł, dowiedzieliśmy się, że jest przy głogowskiej Kolegiacie prowadzona pomoc rehabilitacyjna dla
dzieci. Postanowiliśmy udać się tam z Adamem i otrzymaliśmy pomoc natychmiast, za co serdecznie dziękujemy.
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MILENA
Milena urodziła się 5 czerwca 2007 roku, w 36.
tygodniu ciąży, z okołoporodowym porażeniem splotu
barkowego prawego. Od trzeciego tygodnia życia jest pod
kontrolą lekarza w szpitalu specjalistycznym we Wrocławiu. Kontrole odbywają się co cztery tygodnie. Byliśmy
na turnusie rehabilitacyjnym tylko raz, ponieważ wiąże się
to z dużymi kosztami. W lutym zaczęliśmy jeździć do
Głogowa, do Cichych Pracowników Krzyża. Po ćwiczeniach usprawniających, masażu, laserze jest poprawa

w prawej rączce. Kiedy zaczęliśmy jeździć z Mileną na
rehabilitację, nie raczkowała i nie wstawała na nogi. W tej
chwili wykonuje wszystkie te czynności. Jesteśmy bardzo
zadowolone z postępów rehabilitacji. (Barbara Janicka)

DOMINIKA
Tak bardzo pragnęliśmy, aby nasze dziecko było
najwspanialsze na świecie – ładne, mądre, zdolne, a przede
wszystkim zdrowe. Całą ciążę słyszeliśmy same dobre
informacje, że dziecko dobrze rośnie i przybiera na wadze,
że serduszko i kręgosłup rozwijają się prawidłowo.
Byliśmy najszczęśliwszymi rodzicami pod słońcem.
Dominika urodziła się w listopadowy dzień 2006 roku.
Dostała 9/10 w skali Agpar. Dopiero wieczorem pani
neurolog oznajmiła, że u naszej córeczki istnieje duże
podejrzenie Zespołu Downa. Cały świat zawalił się nam na
głowę. Przeżywałam mieszane uczucia: niemoc, strach,
przygnębienie i ból. Niestety, przeprowadzone badania

cytologiczne potwierdziły rozpoznanie mozaikowej
postaci Zespołu Downa.
Na początku było bardzo trudno, ale wszystkie
początki są zazwyczaj trudne. Powoli przyzwyczailiśmy
się do zastanej rzeczywistości, a teraz nie potrafimy już żyć
bez naszej cudownej córeczki. Dominika obecnie skończyła 1,5 roczku. Jak każde małe dziecko jest pełna energii
i chętna poznawania świata, mimo iż nie ma takich
możliwości jak inne dzieci w jej wieku. Większość czasu
musi poświęcać ćwiczeniom, które pozwalają jej nauczyć
się tego, co dla zdrowych dzieci jest efektem naturalnego
rozwoju (chwytanie zabawek w rączkę, siadanie,
chodzenie, połykanie pokarmów, powiedzenie „mama”).
Z tygodnia na tydzień są jednak widoczne efekty
przeprowadzonych terapii i codziennych ćwiczeń, które
wyraźnie poprawiają kondycję naszego dziecka. Zarówno
psycholog i pedagog, jak i pozostali terapeuci opiekujący
się Dominisią, są zadowoleni z jej postępów, bardzo
wysoko i optymistycznie oceniają jej potencjał oraz możliwości rozwojowe.
Najwyraźniej stało się to widoczne od momentu
zmiany metody rehabilitacji. Obecnie korzystamy z terapii NDT-Bobath. Prowadzi ją grupa wysoko wykwalifikowanych terapeutów z Domu Cichych Pracowników
Krzyża. Ta intensywna rehabilitacja w pierwszych latach
życia naszej córeczki dostarcza różnorodnych bodźców,
a w jej rozwoju to „kroki milowe”.
O Cichych Pracownikach Krzyża dowiedziałam się od
neurologa. Jestem spokojna i szczęśliwa, że możemy tam
stale uczęszczać. Dzięki tym ćwiczeniom, poprzez naukę
i zabawę, nadrabiamy naturalne niedomagania i zdobywamy nowe umiejętności. Gdy po raz pierwszy przyszłyśmy
na zajęcia, Dominisia jeszcze nie siedziała, a dziś już
wspaniale raczkuje. Ta nieoceniona pomoc rehabilitantów
zwiększa szansę Dominiki na osiągnięcie lepszej
sprawności ruchowej i intelektualnej, a tym samym na
normalne życie.
Dziś już wiem, że mamy wiele szczęścia, bo Dominisia
urodziła się w XXI wieku i że czeka na nią mnóstwo
niespodzianek. My, jako rodzice, robimy razem tysiące
nowych rzeczy, poznajemy ludzi i miejsca, których prawdopodobnie nie poznalibyśmy, gdyby nasze dziecko było
inne. Dziś nie wyobrażam sobie życia bez niej i jej
odmienności. Wiem, że miłość i akceptacja są dla naszej
córeczki najważniejsze. A wiara w Boga i Jego Miłość
towarzyszy nam stale w wychowywaniu cudownych
córeczek. Bóg zapłać.
(mama 1,5-rocznej Dominiki i 3-letniej Wiktorii)
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Dorota Kamińska z Legnicy

ŚLADAMI JANA PAWŁA II

To były dwa niezwykłe dni dla ok.
50 osobowej grupy pielgrzymów, którą tworzyły osoby niepełnosprawne ze
Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych
Św. Ojca Pio, Warsztatów Terapii
Zajęciowej Caritas z Legnicy oraz ich
opiekunowie i wolontariusze. Wyruszyli 22 czerwca br. pod opieką i przewodnictwem ks. Tomasza Filipka
z parafii Tadeusza Apostoła z Legnicy.
Szlak prowadził przez Łowicz, Niepokalanów do Warszawy, by tam odnaleźć ślady Jana Pawła II. Przyznać
się trzeba, że jeszcze wsiadając do
autokaru, towarzyszyły nam obawy
i lęki. Doskonale zdawaliśmy sobie
sprawę, że podróż o kulach i z wózkami inwalidzkimi nie będzie należała
do łatwych.
Pierwszym punktem pielgrzymowania był Łowicz i jego wzniosła
katedra, którą Jan Paweł II nawiedził
i podniósł do tytułu bazyliki. Przywitała nas ona z daleka swymi imponującymi wieżami. Ks. Tomasz sprawował tutaj Eucharystię. Wielu uczestników zajęło miejsca w prezbiterium.
Niektórzy służyli do Mszy św., inni
wyrażali swą wiarę śpiewem i oklaskami. Oczywiście nie obeszło się bez
szczegółowego obejrzenia świątyni.
Jej rokokowy ołtarz i rzeźby robiły

dość spore wrażenie. Następnym punktem była Żelazowa Wola – tu nie
tylko odpoczęliśmy w bogatym od
zieleni parku, ale przyglądaliśmy się,
jak idą przygotowania do 200 urodzin
Fryderyka Szopena. Stąd już tylko do
Niepokalanowa. W Niepokalanowie
dość szybko odnaleźliśmy ślady Ojca
Świętego, o czym świadczyła piękna
bazylika. Szukając jego kroków, dotknęliśmy miejsc, w których żył św.
Maksymilian Kolbe, którego niegdyś
kanonizował. Następnego dnia rano
uczestniczyliśmy we Mszy św. Zwiedziliśmy muzeum historii Niepokalanowa, obejrzeliśmy jeszcze Inscenizację Narodu Polskiego. Próbowaliśmy też uruchomić dwa auta papieskie. Ostatnim punktem naszej trasy
pielgrzymkowej była Warszawa. Jej
zwiedzanie zaczęliśmy od starówki,
a ściślej mówiąc od ruchliwego placu
Zamkowego. Podziwialiśmy architekturę zamku, starych kamieniczek
i kościołów. Przyznać trzeba, że zdobywanie szczytów Starego Miasta nie
było łatwe – kocie łby dały nam w „koło”. Zajrzeliśmy też do kościoła św.
Stanisława Kostki. Z wielkim wzruszeniem i zadumą pochyliliśmy się nad
grobem śp. ks. Jerzego Popiełuszki
i odmówiliśmy modlitwę. Następnie
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ruszyliśmy w stronę pałacu prezydenckiego, na Plac Piłsudskiego
i Grób Nieznanego Żołnierza.
Pośród pięknego krajobrazu, przy
słonecznej pogodzie wracaliśmy jako
wielka rodzina: starsi i młodsi, niepełnosprawni i ich opiekunowie.
Śpiew przy akompaniamencie akordeonu i modlitwa, refleksje i świadectwa stały się naszym pożywieniem.
Jako pielgrzymi pokonaliśmy wiele
lęków, okiełznaliśmy własne ułomności, uwierzyliśmy we własne siły, a co
najważniejsze, zbudowaliśmy wzajemne więzi, które z pewnością będą
się umacniać. Gest przyjęty przez
pielgrzymów niepełnosprawnych
podczas tej podróży sprawił, że świat
ludzi sprawnych nie był obojętny, ale
że równie mocno odczuwał potrzebę
współobecności aktywnej w pokonywaniu barier życiowych niepełnosprawnego. Wspaniała, piękna i wzruszająca pielgrzymka była dla nas
czymś wyjątkowym. Dotknąć człowieka niepełnosprawnego, dotknąć
inwalidzkiego wózka, podtrzymać
opadające bezwładne ręce. Tego rodzaju doświadczenie zmienia człowieka. Wielu z nas zdało sobie sprawę
z tego, że problemy zdrowej codzienności są nieporównywalnie małe, łatwe i prozaiczne.
Kilka życzliwych osób sprawiło,
że mogliśmy przeżyć coś wyjątkowego, niezapomnianego – dlatego
szczególne podziękowanie kierujemy
do pani Kurator Muzeum F. Szopena
oraz do wszystkich instytucji i osób
prywatnych, którzy w bardzo konkretny sposób pomogli niepełnosprawnym, a bez których ta podróż nie
mogłaby się odbyć.

My CVS
Jan Polański CVS Bydgoszcz

PRACOWITY MAJ W CVS BYDGOSZCZ

18 maja odbyła się tradycyjna
majówka z udziałem członków oraz
chorych z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Bydgoskiej Smukale. Na tę majówkę zaprosiliśmy
także podopiecznych z DPS-ów przy
ul. Mińskiej i Łomżyńskiej. To wspólne świętowanie odbyło się na terenie
sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia
na bydgoskich Piaskach. Majówka
rozpoczęła się wspólną adoracją przed
Najświętszym Sakramentem, gdzie
zawierzyliśmy Jezusowi nasze stowarzyszenie CVS oraz jego dalszy
rozwój, aby się nie zmarnowało żadne
ludzkie cierpienie. W czasie wspólnej
adoracji tak się modliliśmy: w apostolacie Centrum Ochotników Cierpienia pragniemy, Jezu, wypromować
godność osób cierpiących i włączyć
ich w działalność Kościoła, rodziny
i społeczeństwa, aby w ten sposób
doprowadzić ich do pełni życia i radości w Tobie. Pragniemy, Jezu, zostać
ochotnikami cierpienia, byśmy w odpowiedzi na przeżywany ból chwycili

nusach rehabilitacyjnych w Głogowie.
Deklarację przynależności do CVS
diecezji bydgoskiej podpisali nowi
członkowie. Po zakończeniu z wielką
radością i nową mocą wszyscy szczęśliwie wracali do swoich domów.

się nadziei, którą Ty, Jezu, jesteś. Po to,
aby pokonać cierpienie. Po zakończonej adoracji wszyscy uczestniczyli
we wspólnej Eucharystii, którą
celebrował nasz opiekun, asystent
kościelny – Diecezjalny Duszpasterz
Służby Zdrowia ks. Leszek Chudziński. W wygłoszonej homilii
w szczególny sposób zwrócił uwagę
na niezbywalną wartość każdego ludzkiego cierpienia. Na zakończenie tej
części spotkania , która odbywała się
w kaplicy-sanktuarium, pan Jan
Polański – przewodniczący CVS diecezji bydgoskiej, wygłosił pogadankę,
której tematem było: „Powołanie do
apostolstwa w cierpieniu”. Dalsza
część majówki odbywała się już w scenerii leśnej sanktuarium. Wszyscy
uczestnicy zasiedli do wspólnego
biesiadowania. Po zaspokojeniu ciała
rozpoczęły się wspólne tańce i śpiewy
na melodię biesiadną. Na tym spotkaniu można było nabyć też ciekawe
książki i oczywiście dwumiesięcznik
„Kotwica” oraz dowiedzieć się o tur-
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30 maja zorganizowaliśmy pielgrzymkę autokarową do sanktuariów
Maryjnych w Markowicach k/Inowrocławia oraz do Pierania. W Markowicach byliśmy goszczeni przez
zgromadzenie misyjne Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy
od 1921 roku sprawują swoją posługę
w tym sanktuarium „Królowej Miłości i Pokoju”. Nasz przyjazd był
związany ze spotkaniem przyjaciół
misji, które co roku ma tu miejsce.
Wszyscy uczestniczyliśmy w pięknie
celebrowanej Mszy św., a po niej
odbyło się spotkanie z misjonarzami
z Kamerunu i Madagaskaru. Po obiedzie i nabożeństwie majowym wyruszyliśmy na dalsze pielgrzymowanie.
Na naszym szlaku zawitaliśmy do
sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Pieraniu. Sanktuarium szczyci się
największym kościołem drewnianym
nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Natomiast łaskami słynący obraz Pani
Łaskawej jest drugim po Jasnej Górze
koronowanym wizerunkiem w Polsce.
Po zwiedzeniu pięknego kościoła i po
modlitwie zawierzenia udaliśmy się
w drogę powrotną do Bydgoszczy.
W czasie podróży autokarem wysłuchaliśmy pięknych świadectw uczestników i wspólnie modliliśmy się w intencjach obrony życia nienarodzonych. W pielgrzymce brało udział 47
uczestników, wśród których byli
członkowie i przyjaciele naszego stowarzyszenia oraz podopieczni z DPS
-ów, gdzie wspólnota raz w tygodniu
prowadzi spotkania modlitewne.

My CVS

WAŻNA ROCZNICA
20 lipca 2009 roku wspólnota Cichych Pracowników
Krzyża z Głogowa świętowała 25-lecie odejścia do domu
Ojca swego założyciela prałata Luigiego Novarese. Z tej
okazji odbyła się w głogowskiej kolegiacie uroczysta Msza
św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Bpa Pawła
Sochy. W koncelebrze uczestniczyli m.in.: ks. Rafał
Zendran, proboszcz parafii kolegiackiej, o. Ludwik Obal
(proboszcz parafii ojców redemptorystów), ks. Krzysztof
Jaworski oraz ks. Robert Horbatowski, zaprzyjaźnieni
z dziełem wspólnoty. Na Eucharystii obecni byli także
uczestnicy turnusu rekolekcyjno-rehabilitacyjnego oraz
mieszkańcy Głogowa na czele z prezydentem Janem
Zubowskim oraz starostą panią Anną Brok. W tym samym
czasie odbywały się uroczystości w Rzymie.
Z homilii ks. bpa Pawła Sochy
Oryginalność myśli i działania
Prałata Luigiego Novarese
Na czym polegała oryginalność działania sługi Bożego
Luigiego Novarese? Na tym, aby przez pielgrzymki do
Lourdes i Fatimy z chorymi i niepełnosprawnymi, a także
przez rekolekcje uczynić cierpienie narzędziem nie tylko
naszego uświęcenia, ale także uczynić narzędziem
zbawienia, jak uczynił to Chrystus. Co jednak najbardziej
nowatorskie – pomyślał, by angażować niepełnosprawnych do posługi innym ludziom chorym i niepełnosprawnym, czy przez modlitwę, czy przez inną pomoc. Dlatego
do tego stowarzyszenia, do tej wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża należą nie tylko zdrowi, ale i chorzy,
i niepełnosprawni. I tak się złożyło, że sługa Boży Luigi
Novarese bardzo pragnął, aby w Polsce powstał dom, który
będzie służył chorym. Bardzo kochał Polskę. (…)
W Ewangelii Krzyża rozpoznawał, że nie tylko odkupienie dokonało się przez cierpienie, ale samo ludzkie
cierpienie zostało odkupione, czyli nabrało zbawczego
sensu. Odkupiciel cierpiał za człowieka i dla człowieka
i dlatego każdy człowiek jest wezwany do udziału w tym
cierpieniu, przez które każde ludzkie cierpienie jest odkupione. Dokonując odkupienia przez cierpienie, Chrystus
wyniósł nasze ludzkie cierpienie na poziom świętości, czyli
uczynił narzędziem zbawienia.
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Don Luigi Novarese bardzo zapatrzył się w Matkę
Przenajświętszą. Ona, jest ideałem niewiasty, która potrafiła współcierpieć i nieść krzyż Chrystusa. Maryja jest też
świadkiem męki Chrystusa i przez to współcierpienie ze
swoim Synem, współuczestnictwo w męce Chrystusa stała
się naszą współodkupicielką. Jest więc nauczycielką
Ewangelii cierpienia dla apostołów i dla całych pokoleń. To
zawsze zastanawiało Luigiego Novarese, że właśnie do
Lourdes i Fatimy jeżdżą ludzie chorzy. I stąd rozpoczął
w latach 50-tych organizować pielgrzymkę do Lourdes
(potem również i rekolekcje). Ja też brałem w niej udział.
Ta pielgrzymka trwa prawie cały tydzień – pociąg jedzie
przez całe Włochy i po drodze zabiera chorych i niepełnosprawnych. Jest to bardzo długi pociąg, gdy się zatrzymuje,
musi być podzielony na dwa perony. (…)
Nie ma człowieka, który by nie doświadczał w życiu
cierpienia czy choroby, różnych przykrości duchowych.
Nie ma takiego człowieka – nawet zdrowi fizycznie mają
wiele cierpień z powodu różnych doświadczeń, upokorzeń,
prześladowań. I dlatego tak ważna jest umiejętność pouczenia człowieka, co może z tym cierpieniem zrobić, jak
je przekształcić i przeformować w duchu Jezusa Chrystusa, by ono było twórcze dla niego i dla środowiska. Bo
cierpienie może złamać, zupełnie zniszczyć. Natomiast
dobrze zrozumiane i przyjęte staje się niejako punktem
startowym do duchowego rozwoju. Chrystus nie ukrywał
wobec słuchaczy potrzeby cierpienia – kto chce iść za Mną,
niech weźmie krzyż swój na każdy dzień. Namawiał do
zaparcia się siebie, do kroczenia wąską drogą. Uświadamiał, że jego uczniów czekają prześladowania. Cierpienia
te będą znakiem podobieństwa do Jezusa i duchowej
jedności z Nim.
Jest też drugi rozdział Ewangelii cierpienia. Piszą go
wszyscy ci, którzy jednoczą swoje cierpienie ludzkie
z Jego cierpieniem. Cierpiący odkrywają, że w cierpieniu
znajduje się szczególna moc przybliżająca wewnętrznie do
Chrystusa, szczególna łaska. Tej łasce zawdzięcza
nawrócenie wielu świętych – między innymi św. Franciszek z Asyżu czy św. Ignacy Loyola. Człowiek nie tylko
odkrywa sens zbawczy cierpienia, ale staje się nowym
stworzeniem, odkrywa nową miarę swojego życia i powołania. I to zarówno tu, na ziemi, jak i w chwale. (…)
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Chrystus nie wyjaśnia krzyża w oderwaniu od siebie
On mówi: Pójdź za Mną! Chrystus nie bawi się w teologię.
On idzie pierwszy. Źródłem radości staje się przezwyciężenie nieużyteczności cierpienia. Chory jest świadomy,
że zależy od drugich, że jest dla nich ciężarem. Doświadcza
goryczy, zwłaszcza gdy otoczenie mu to wytyka – z twojego powodu nie mogę zrobić kariery… Wtedy w szczególny
sposób doświadcza takiego upokorzenia, jakby ktoś mu
powiedział – jesteś niczym. Natomiast odkrycie zbawczego sensu cierpienia przeobraża to przygnębiające uczucie,
co więcej – człowiek ten zaczyna odczuwać radość, że
może tak wiele zdziałać na rzecz Kościoła, innych ludzi.
Doświadcza, że służy podobnie jak Chrystus i w Chrystusie
cieszy się, że w ten duchowy sposób uczestniczy w dziele
odkupienia. Tylko w ten sposób jest pożyteczny dla drugich, co więcej, spełnia posługę niczym niezastąpioną.

Właśnie takie prawdy odkrywał, przez swoje życie
kontemplacyjne, przez zgłębianie Ewangelii, sługa
Boży Luigi Novarese, którego 25 rocznicę obchodzimy.
Dziękujemy Bogu za jego życie i za całą ideę, jaką
podejmował – oryginalną z punktu widzenia Ewangelii.
Potrafił to zrealizować, gromadząc wokół siebie ludzi
głębokiej wiary, ludzi zafascynowanych jego ideą, duchowością.
Modlimy się dzisiaj o jego beatyfikację, ale także
o powołania do wspólnot, które założył – by te domy i ta
idea służyły człowiekowi cierpiącemu. Obyśmy umieli
z tej duchowości korzystać. Boże, daj jak najwięcej
ludzi, którzy będą zafascynowani duchowością don
Luigiego Novarese i będą potrafili służyć na rzecz ich
duchowego pożytku.Amen.
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Piesza pielgrzymka niepełnosprawnych
Ks. Janusz Malski

Piesza pielgrzymka niepełnosprawnych, poza tym że ma
charakter religijny i jest formą kultu, może stać się również
jedną z form aktywnego wypoczynku. Każdego roku, już
od 18 lat, taka pielgrzymka wyrusza z Warszawy na Jasną
Górę. W tym roku liczyła ona 780 pielgrzymów zgromadzonych w pięciu grupach mających swoich świętych patronów: Wawrzyńca, Kamila, Józefa, Męczenników Podlaskich oraz MichałaArchanioła. Rozpoczyna się ona zwykle
5 sierpnia w Warszawie w parafii św. Józefa i po przebyciu
ponad 300 km dochodzi 14 sierpnia na Jasną Górę. W tegorocznej pielgrzymce, oprócz licznej grupy niepełnsprawnych (ponad 100 osób na wózkach inwalidzkich) przybyłych z różnych zakątków Polski, bierze udział grupa 47
więźniów wraz z krajowym kapelanem więziennictwa ks.
Pawłem Wojtasem. Wolontariusze ci okazują się nieodzowną pomocą w pokonywaniu kolejnych etapów wędrówki. Są też policjanci, którzy czuwają nad bezpieczeństwem ruchu, służby medyczne, techniczne (troszczące się
o sprzęt rehabilitacyjny i nagłośnienie), porządkowe i gospodarcze. W obecnej pielgrzymce idzie dziewięciu kapłanów, wśród nich opiekun i inicjator ks. Stanisław Jurczuk,
diakoni i klerycy. Czuwają oni nad duchowym wymiarem,
prowadząc modlitwy i konferencje. Wędrowanie ożywiają
swoim śpiewem diakonie muzyczne, pomagając utrzymywać rytm marszu. Od początku pielgrzymka ta otaczana
jest szczególną troską gospodarzy, którzy z serdecznością
przyjmują do swoich domów pątników, nie tylko dając im
miejsce spoczynku, ale troszczą się też, by nikt nie pozostał
głodny. W trakcie przemarszu, w miejscach, gdzie sprawowana jest Eucharystia, okoliczne wioski przygotowują obfite obiady. Pielgrzymka ta może odbywać się dzięki
ogromnemu zaangażowaniu Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej oraz ojców kamilianów, michalitów i innych stowarzyszeń, które
włączają się w organizację. Przez wiele lat wspólnota
Cichych Pracowników Krzyża animowała jedną z grup.
Jednodniowa wizyta ks. Janusza i s. Nelli na tegorocznej
pielgrzymce była okazją do odnowienia więzi i przekazania wielu uczestnikom „Kotwicy”. Trasa pielgrzymki, ze
względu na swoją wyjątkowość, musi przebiegać drogami
asfaltowymi, bo tylko dzięki temu liczni niepełnosprawni
mogą dotrzeć bezpiecznie do jasnogórskiego sanktuarium.

KOTWICA

4 / 2009

29

My CVS
Don Tonino Giorgini SOdC, tłum. Izabela Rutkowska

Maryjna Liga Kapłanów w Polsce
Chcę złożyć podziękowania Sercu
Królowej Polski, które zainspirowało
wspólnotę Cichych Pracowników
Krzyża, rezydującą w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II
w Głogowie już od 15 czerwca 2003
roku, do założenia stowarzyszenia
Centrum Ochotników Cierpienia powiązanego z Maryjną Ligą Kapłanów,
która jest jego integralną częścią.
Dlaczego podziękowania dla Matki
Bożej z Częstochowy? Ponieważ
właśnie na Jasnej Górze odbył się
Pierwszy Krajowy Zjazd Maryjnej
Ligi Kapłanów – na przełomie maja
i czerwca 1992 roku. Uczestniczyło
w nim wielu różnych kapłanów z całej
Polski – dyrektorzy domów księży
emerytów, które przyjmują starszych
i chorych kapłanów, księża odpowiedzialni za duszpasterstwo służby zdrowia. Koordynatorem tego zjazdu był
ks. Janusz Malski, który nie tylko
tłumaczył wystąpienia włoskich
przełożonych, ale z wielką kompetencją przedstawiał różne aspekty
działalności Maryjnej Ligi Kapłanów.
Obecni także byli biskupi, którzy znali
już wcześniej tę Ligę i wraz z grupą
polskich księży brali udział w corocznej Pielgrzymce Kapłanów do Lourdes.
Chciałbym ukazać teraz drogę,
która nigdy nie została zaprzepaszczona. Z przyjemnością przypomnę
różne ważne zdarzenia, które miały
miejsce od 1961 roku:
Na trzecim piętrze Domu „Niepokalane Serce Maryi” w Re znajduje
się piękny obraz Matki Bożej z Częstochowy, z podpisem: Królowo Polski,
błogosław nam! – Kapłani z Warszawy
Ochotnikom Cierpienia z Włoch,
Częstochowa 22 sierpnia 1961 r. Kiedy w 1966 roku pojawiła się nota
o akcie braku szacunku wobec tego
cudownego obrazu, w Re chorzy podczas celebracji pokutnej nieśli ten
obraz w procesji.

W 1972 roku w Mariazell w Austrii odbył się Międzynarodowy Zjazd
Niepełnosprawnych. Kardynał Wyszyński, który był w dobrych stosunkach z prałatem L. Novarese, także
zgodził się przyjechać na ten zjazd.
W ostatnim jednak momencie jego
podróż została odwołana przez władze, tak więc kardynał przysłał tylko
pisemną relację, która została odczytana.
Kilku polskich biskupów i księży
uczestniczyło w Międzynarodowym
Zjeździe Maryjnej Ligi Kapłanów
w Paray le Monial w 1974 roku oraz
w Pompejach w 1977. W następnych
zjazdach ich liczba znacznie wzrosła
– stało się tak po wyborze papieża Jana
Pawła II, Polaka. Pamiętam obecność
kard. F. Macharskiego z Krakowa,
kard. H. Gulbinowicza z Wrocławia
oraz biskupów: Majdańskiego, Sochę,
Samsela, Ziembę, Michalika.
To jednak, co wydaje mi się najbardziej ważne, to prezentacja Ligi,
jaką zrobił Jan Paweł II podczas audiencji dla uczestników Międzynarodowego Spotkania Kapłanów
w czerwcu 1993 roku, z okazji też 50.
rocznicy założenia Ligi. Wydaje mi się
to ważnym fundamentem położonym
pod ideę Ligi w Polsce. Oto najważniejsze myśli wypowiedziane przez
Ojca Świętego:
„Młody ksiądz, L. Novarese, medytując nad rolą Najświętszej Maryi,
pomyślał nad stowarzyszeniem, w którym postawa cierpienia oraz religijność maryjna mogłyby stać się
ramionami dźwigu, dzięki którym
można by promować sakramentalną
formację Kapłana na kształt Chrystusa, Kapłana doskonałego: „Z Maryją
w miłości Chrystusa” (Cum Maria in
caritate Christi) – jak głosi motto
Maryjnej Ligi Kapłanów”.
„Jakże ważną pomoc oferuje Maryjna Liga Kapłanów księżom choKOTWICA
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rym, starszym, znajdującym się w trudnościach, kuszonym, tym, którzy
czasem czują się nieużyteczni pośród
księży diecezjalnych czy w rodzinie
zakonnej! Ich obecność ma jednak
nieocenioną wartość. W sytuacji
swojej totalnej bądź częściowej zależności, mogą najpełniej ukazywać
Chrystusa Kapłana i Ofiarę. Oni mogą
przyczynić się do większej jedności
i harmonii pośród księży, pogłębiając
ducha braterskiej solidarności z kapłanami niepełnosprawnymi i świadcząc, że wydajność działań duszpasterskich nie bazuje na technice czy
współczesnych metodach, ale szczególnie na łasce wypływającej z Krzyża
Chrystusa (por. J 20, 20-23)”.
„Oto doświadczenie kapłana wezwanego do głoszenia i ukazywania
wśród braci obecności Pasterza, który
stał się Barankiem. Kapłan tym bardziej będzie przypominał Jezusa, Sługę Boga i ludzi, jeśli będzie wsparty
na Służebnicy Pańskiej”.
„Trzeba być bardzo świadomym
tego, że ewangelizacja czerpie siły ze
współpracy z cierpiącymi. Oto też
i działalność dla chorych – pełna miłości postawa wsparcia ze strony wolontariuszy – dobrze przygotowanych
i wolnych od pietyzmu. Oto i działalność z chorymi – w jedności modlitwy i planów duszpasterskich. Ale
przede wszystkim jest to działalność
samych chorych – jako inicjatywa
apostolska na rzecz rozwoju chrześcijaństwa w świecie, we współpracy
z duszpasterzami”.
Te cudowne horyzonty ukazują
wciąż otwartą przestrzeń dla realizacji
celów Maryjnej Ligi Kapłanów wedle
myśli L. Novarese i Jana Pawła II, ale
także dla tworzenia nowego duszpasterstwa cierpiących, jak to było już
ukazane w Adhortacji apostolskiej
Christifidelis laici (n. 53) oraz w Liście
apostolskim Salvifici doloris.

PIELGRZYMKA KAPŁANÓW DO LOURDES
Rok kapłański, który ogłosił Benedykt XVI, jest wyjątkową okazją,
aby pierwsze dzieło założone przez
młodego kapłana, L. Novarese, pracującego w kurii rzymskiej w okresie
II wojny światowej (Maryjna Liga
Kapłanów) mogło wreszcie zaistnieć
na polskim gruncie. W swoim artykule
ks. Tonino Giorgini wspomina o pragnieniach i próbach zapoczątkowania
tej kapłańskiej wspólnoty w naszej
Ojczyźnie, w której tak żywy jest kult
maryjny. Wyjątkową inicjatywą podjętą przez sł. Bożego L. Novarese
w 1952 roku była pielgrzymka chorych kapłanów do Lourdes, pomyślana
jako forma rekolekcji odprawianych
u stóp Niepokalanej Dziewicy. W latach 1986-92 w tej pielgrzymce
uczestniczyli liczni kapłani seniorzy
z prawie wszystkich polskich diecezji,
którym towarzyszyli biskupi, głosząc
dla nich rekolekcje. Przylatywali do
Rzymu, aby stamtąd tak zwanym
białym pociągiem przebyć trasę
prowadzącą wzdłuż Morza Śródziemnego do Lourdes miejscowości
znajdującej się w Pirenejach.

Ks. Janusz Malski

Cisi Pracownicy Krzyża pragnęli
w ten sposób pomóc kapłanom, którzy
wówczas znajdowali się jeszcze pod
reżimem komunizmu. Przeżycia w Lourdes, Msza w Grocie, głoszone rekolekcje pozwalały uczestnikom w głębszy sposób przeżyć swoją więź z Maryją. W tych pielgrzymkach uczestniczyło ponad 250 kapłanów, którzy
mieli również okazję spotkać się
w Rzymie ze sł. Bożym Janem Pawłem
II, odpoczywającym w Castel Gandolfo. Mogło to się dokonywać dzięki
wielkiemu zaangażowaniu ks. bpa
Pawła Sochy, który był wtedy członkiem Komisji Episkopatu Polski ds.
Duchowieństwa.
Może uda nam się wznowić
pielgrzymowanie z kapłanami do Lourdes. Uczestniczyłem w tegorocznej
pielgrzymce, która odbyła się w lipcu.
Widoczna była zmniejszająca się liczba uczestniczących kapłanów – w tym
roku było ich kilkudziesięciu i głownie
z samych Włoch. Kiedy L. Novarese
zaczynał tę pielgrzymkę, uczestniczyło w niej ponad 300 kapłanów,
którym wielokrotnie towarzyszył
prefekt Kongregacji ds. Kleru.
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Rekolekcje wpisywały się w tematykę roku. Głoszone były przez bpa
Gianniego Ambrosio w kaplicy na 5
piętrze nowego domu pielgrzyma,
w którym mieszkał podczas ostatniej
pielgrzymki Jan Paweł II. Pielgrzymka
ta wsparta jest życzliwością wielu
wolontariuszy. Ks. prał. Novarese zakładał, że musi istnieć ścisły związek
|i współpraca między Maryjną Ligą
Kapłanów a Centrum Ochotników
Cierpienia, które powinno wspierać
kapłanów w ich drodze do świętości
swoją modlitwą i cierpieniem.
Przejawem działalności Maryjnej
Ligi Kapłanów są diecezjalne wspólnoty kapłanów chorych, cierpiących
i niepełnosprawnych, którym towarzyszą także księża podzielający ten sam
charyzmat. Pragnąłbym, aby wraz
z Centrum Ochotników Cierpienia
istniały takie kapłańskie grupy, które
na pewno pomagałyby w duchowym
rozwoju apostolatu zbawczego cierpienia.

My CVS
Maryjna Liga Kapłanów powstała w Rzymie w maju
1943 roku, została zaś oficjalnie zatwierdzone przez
papieża Jana XXIII w listopadzie 1960. Członkami
Maryjnej Ligi Kapłanów mogą być zarówno księża
diecezjalni, jak i zakonni, którzy przyjmują
Niepokalaną jako swoją matkę, nauczycielkę i towarzyszkę swojego kapłaństwa, którzy będą tworzyć
wspólnotę zjednoczoną w modlitwie i służącą sobie
wzajemną pomocą. Głównym bowiem celem maryjnego kapłana jest kontynuowanie ofiary krzyżowej
Chrystusa oraz działalność na rzecz dowartościowania
ludzkiego cierpienia. Maryjna Liga Kapłanów działa
przy wsparciu Centrum Ochotników Cierpienia,
korzystając też z jego metod i form apostołowania.
Inny cel to stworzenie wspólnoty kapłańskiej, która
przez wzajemne, bliskie braterstwo obejmie pomocą
swoich współbraci dotkniętych cierpieniem, będących
w jakiejkolwiek potrzebie duchowej czy też materialnej.

Duszpasterska działalność kapłanów z Maryjnej Ligi
jest skierowana szczególnie do wiernych doświadczonych cierpieniem. Ich rolą jest ukazywanie sensu
cierpienia w kontekście maryjnych objawień
w Lourdes i Fatimie. Matka Boża prosiła w tych
miejscach o ofiary i modlitwy wynagradzające liczne
grzechy, które ranią Najświętsze Serce Jezusa i Jej
Niepokalane Serce; o ofiary i modlitwy w intencji nawrócenia grzeszników; w intencji misji apostolskiej
Ojca Św., biskupów i kapłanów. Ludzkie cierpienie
staje się najlepszą okazją do składania takich ofiar.
Kapłani maryjni mają być więc niejako mikrofonem
Maryi przekazującym Jej prośby, szukającym tych,
którzy będą potrafili na nie odpowiedzieć.
Kapłan maryjny żyje w duchu synowskiego oddania
i głębokiej czci dla Najświętszej Dziewicy oraz duszpasterskiego zaangażowanie w rozwój nabożeństwa
do Matki Bożej wśród wiernych.
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ŚWIADECTWO
Jan Polański

Moje oblicze Jezusa
Pierwszy obraz Jezusa w moim sercu tworzy się,
kiedy skupiam się na Jego twarzy, kontemplując Go
w wizerunku kopii niezwykłej akwareli o nazwie:
Spójrzcie na Pana, promieniejcie radością (Ps 34,5).
Ten wzruszający cytat z Pisma Świętego wspaniale
podsumowuje efekt oddziaływania tego pięknego
obrazu, namalowanego przez Francisa C. E. Mascarenhasa. Wielu z tych, którzy używali tej akwareli
jako pomocy w modlitwie kontemplacyjnej i patrzyli
przez kilka minut w oczy Jezusa, prawdziwie spotkało
Go i jak dwaj uczniowie w drodze do Emaus, odeszło
z „pałającymi sercami”.
Drugi obraz Jezusa w moim sercu tworzy się, kiedy pochylam się nad człowiekiem chorym, cierpiącym. Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo
swoje, a więc człowiek chory,
cierpiący to dla nas Chrystus.
Przez wiele lat miałem kontakt
z osobą, która ponad 30 lat cierpiała na wózku inwalidzkim,
nazywała mnie swoim misjonarzem, kiedy ją odwiedzałem.
A dla mnie była po prostu Chrystusem. Była wypełnieniem
Ewangelii, jej przesłaniem: „Cokolwiek zrobiliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”. Z tej
twarzy porysowanej bólem emanowało niezwykłe światło podobne do tego, które widać na
tej akwareli cierpiącej twarzy
Chrystusa. Cieszyła się, kiedy ją
odwiedzałem, a najwięcej radości było we wspólnej modlitwie.
Czułem, jak bardzo czasem jestem jej potrzebny, aby
podtrzymać jej ducha w jej niemocy, w czterech kątach izby. Kiedy jej pomagałem, a nawet się buntowałem, czemu ja muszę, wówczas moja myśl była

jedna – pomagasz Chrystusowi. I tak czasem woziłem
mojego Chrystusa na wózku do miejsca, które było dla
niej najświętsze, na spotkanie z Tym, który daje radość
i sens życia pomimo cierpienia.
Agnieszka przeżywała Eucharystię w bardzo głębokiej kontemplacji. Kiedyś podczas jednej
z Eucharystii podjechałem z „moim Chrystusem cierpiącym” na
wózku blisko ołtarza. Agnieszka
otrzymała Komunię Świętą z rąk
ciemnoskórego biskupa z Kamerunu. Do końca życia wspominała tę niezwykłą dla niej
radość. Ale życie w cierpieniu
pomału się dla niej kończyło.
Zmarł „mój Chrystus cierpiący”.
Będę musiał poszukać nowego.
Wiem już, gdzie Go znajdę – pójdę
do szpitala – tam jest wiele twarzy
takich, jak Chrystus porysowany bólem. Albo do domu opieki,
niedaleko, gdzie w samotności
Chrystus człowiek oczekuje kogoś bliskiego, aby
tylko porozmawiać, uśmiechnąć się, podać pomocną
dłoń. I tak ciągle na mojej drodze życia dobry Bóg
stawia ludzi na obraz i podobieństwo swoje.
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PREZENTACJE
Izabela Rutkowska

Moc Eucharystii
często ma się wrażenie, iż przychodząc w niedzielę do
Kościoła, czuje się, jakby to on składał Panu Bogu dar,
jakby to on wyświadczał Mu łaskę. A jest przecież odwrotnie – to Bóg czeka na nas z darem, z największą łaską,
jaką ma do zaoferowania, łaską ocalenia, pełnią Miłości.
Jeśli więc przychodzimy, to głównie dlatego, że nieustannie potrzebujemy uzdrowienia – z grzechu, z choroby,
bólu, smutku, zmęczenia, frustracji, niezrozumienia
świata, siebie i innych ludzi.
Książka ta zmusza do refleksji. Każe postawić sobie
bardzo istotne pytania: dlaczego chodzę na Eucharystię?
Czym ona jest dla mnie? Czy wierzę, że Jezus obecny
w Eucharystii ma moc uzdrawiania? Czy znam części Mszy
św., jej symbole, czy wiem, co oznaczają kolejne części,
modlitwy, gesty?
Jak piszą we wstępie autorzy: „Msza święta jest sednem naszej wiary i podstawą związku z Bogiem. W czasie
Mszy świętujemy wielką tajemnicę życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa po to, byśmy tym życiem
mogli
się pokrzepić. Kiedy wchodzimy w ten akt miłości,
UZDROWIENIE PRZEZ EUCHARYSTIĘ
dostajemy i wdrażamy w życie owoce z niego płynące,
Książka, którą proponujemy, pomaga na nowo spojrzeć doznajemy odmiany, nawrócenia i uzdrowienia. Głównym
na Eucharystię – nie jak na cotygodniowy obowiązek celem tej książki jest próba pomocy katolikom, aby korzywpisany w przykazania, liturgiczny obrzęd, ale jak na stali z Eucharystii”.
wydarzenie wielkiej wagi, jak na spotkanie z Chrystusem,
„Przez wiele lat byłem przekonany, że o wiele za mało
który ma moc przemieniać człowieka, uzdrawiać jego ciało
uwagi
poświęca się cudownej, uzdrawiającej mocy Jezusa
i duszę, uzdrawiać międzyludzkie relacje.
we
Mszy
świętej. W ostatnich latach wiele innych wspólnot
Podział książki na rozdziały odpowiada podziałowi na
wyznaniowych
proponowało „usługi” uzdrawiania. Zdeposzczególne części Eucharystii – obrzędy wstępne, licydowanie
jest
na nią „popyt”. My katolicy jesteśmy
turgię słowa, liturgię eucharystyczną oraz obrzędy zaszczęściarzami,
że
mamy najwyższą formę uzdrowienia
kończenia. Autorzy wyjaśniają sens każdego z momentów
dostępną
każdego
dnia podczas Mszy świętej. UzdraMszy św., ukazując jego nadprzyrodzoną wartość i wpływ
wiająca
moc
miłości
Jezusa Chrystusa manifestuje się od
na codzienne życie chrześcijanina. Nie są to jednak
początku
do
końca
celebracji
eucharystycznej”. Paul V.
wyjaśnienia skonstruowane jak teologiczny wywód, barDudley,
Biskup
Sioux
Falls
dziej przypominają medytację. Każda część kończy się
świadectwem osób, które doświadczyły uzdrowienia
podczas Eucharystii – uzdrowienia ciała, psychiki czy „Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli:
ducha. Świadectwa te umożliwiają nam spojrzeć na niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą,
Eucharystię jak na autentyczne spotkanie z realną osobą trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą;
Jezusa znanego nam z Ewangelii, sprawiają, że staje się ona
miejscem, do którego pielgrzymują wszyscy chorzy, nie- umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się
Ewangelię. A błogosławiony jest ten,
szczęśliwi, cierpiący, załamani.
Tak bardzo współczesny chrześcijanin przyzwyczaił kto nie zwątpi we Mnie”.
się do Mszy św. jako do punktu na liście przykazań, że
Łk 7, 22-23
O. Robert De Grandis i Linda Schubert,
Uzdrowienie przez Eucharystię,
tłum. R. Zajączkowski,
Kraków 2008, Wydawnictwo Esprit
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OCZAROWANI EUCARYSTIĄ
„W tej małej hostii znajduje się odpowiedź
na najbardziej dręczące potrzeby ludzi,
odpowiedź na ich pragnienie radości i miłości,
które każdy nosi w swoim sercu”.
Jan Paweł II, Boże Ciało 1983 r.
Proponowana książka jest, jak pisze ks. Jarosław
A. Sobkowiak MIC, „praktycznym i duchowym pogłębieniem nauczania Kościoła na temat Eucharystii. Zestawienie dwojga wspomnianych w podtytule Autorów nie
jest przypadkowe. Dla św. Teresy z Lisieux Eucharystia jest
swoistym słońcem Miłości, bez którego życie duchowe
człowieka staje się wręcz niemożliwe. Z kolei Jan Paweł II,
wielki piewca Eucharystii, ukazuje ten sakrament w perspektywie wiary pogłębionej rozumową refleksją, która
jednak znajduje zakotwiczenie i pogłębienie w całym życiu
chrześcijanina. Książka prowadzi nas przez kolejne płaszczyzny życia, na których Eucharystia pozostawia swoje
piętno. Szczególnie dwie z nich wydają się być godne
podkreślenia. Pierwsza to Eucharystia jako adwent serca.
Wpisuje się ona bowiem w najgłębsze obszary pragnień
i oczekiwań człowieka. Druga płaszczyzna akcentuje
„niebezpieczny realizm Eucharystii”. Niebezpieczeństwo
to polega na wydaniu się Boga w ręce człowieka z miłości,
która sprawia, iż również człowiek staje się bezbronny
wobec miłości płynącej z tego sakramentu”.
Eucharystyczne rozważania Jana Pawła II i św. Teresy
z Lisieux można uznać nie tyle za wykład teologiczny, co
bardzo osobiste świadectwo doświadczanej w Eucharystii
Miłości Boga. Każdy rozdział tej książki odwołuje się już
w swym tytule do tej najwyższej wartości: 1. Adwent serca,
czyli pełne miłości oczekiwanie na Eucharystię; 2. Eucharystia, czyli objawienie miłości; 3. Eucharystia, tajemnica oblubieńcza; 4. Eucharystia, cudowny i niebezpieczny
realizm miłości; 5. Sakrament miłości wciąż nowej.
„Jestem jedynie dzieckiem bezsilnym i słabym, ale to
właśnie moja słabość wzbudza we mnie zuchwałość, by się
oddać na Ofiarę Twojej Miłości, Jezu! (…) Miłość wybrała
mnie na ofiarę całopalną, mnie, słabe i niedoskonałe
stworzenie… Czy ten wybór nie jest godny Miłości? Tak,
ponieważ Miłość, aby się w pełni nasycić, musi się uniżyć,
aż do nicości, i przemienić tę nicość w ogień”. Św. Teresa od
Dzieciątka Jezus, Rękopis B.

O. Marie-Michel OCD,
Oczarowani Eucharystią. Rozważania
z Janem Pawłem II i Teresą z Lisieux,
tłum. Maria Żurowska, Warszawa 2007,
Wydawnictwo Księży Marianów MIC

„Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany
Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13, 25),
poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca.
Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych
czasach przede wszystkim « sztuką modlitwy », jak nie
odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania
się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym
Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej
adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi
drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie
i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!”.
Jan Paweł II, Eclesia de Eucharistia, n. 25.

KOTWICA

4 / 2009

35

Turystyka
z niepełnosprawnością
„Istnieje analogia pomiędzy życiem
i turystyką, byciem człowiekiem i byciem
turystą. Życie jest wędrowaniem. Każdy z nas
idzie jakąś drogą. Człowiek żyje w czasie
i w przestrzeni. Jego życie to: dzieciństwo,
dorosłość i starość. Przestrzeń, w której żyje,
to przestrzeń fizyczna, społeczna i kulturowa.
Człowiek „wędruje” przez czas i przestrzeń.
Wędruje w jakimś celu, przy pomocy
określonych środków (wychowanie,
wykształcenie, środki materialne),
przechodzi przez etapy życia, kieruje się
znakami, korzysta z „przewodników”.
Przeżywa spotkania, wędruje z innymi,
prowadzi z nimi rozmowy.
Turystyka jest zachowaniem człowieka
– wędrówką przez czas i przestrzeń,

W Polsce ponad 14% obywateli to osoby niepełnosprawne, a problemy chorobowe ograniczają u większości
tej znacznej grupy ludzi mobilność i swobodę poruszania
się w przestrzeni bliższej i dalszej. W 2000 roku Instytut
Turystyki wraz z GUS przeprowadził badania, z których
wynikło, że tylko około 20% niepełnosprawnych miało
możliwość wyjechać na choćby kilkudniowy odpoczynek
poza miejsce zamieszkania. W większości udawali się oni
w odwiedziny do krewnych i przyjaciół lub był to wyjazd o
charakterze zdrowotnym (turnus rehabilitacyjny, sanatorium). Tylko 3% niepełnosprawnych miała możliwość
wyjechać w celach typowo turystyczno-wypoczynkowych,
w tym 1% za granicę. Natomiast pozostałe 80% badanych,
którzy nie opuszczali swych domów, jako przyczynę niepozwalającą im na jakikolwiek wyjazd turystyczny wskazało złą sytuację materialną, zły stan zdrowia lub zbyt wiele
barier architektonicznych do pokonania. W przeważającej
większości w naszym kraju do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowane są tylko obiekty nowe, o wysokim
standardzie, ośrodki i hotele kilkugwiazdkowe, na które

ale i powrotem. Jest czas przygotowania,
czas drogi i czas wspomnień. Są etapy
podróży i kolejne podróże. Przestrzeń
wędrówek stale się rozszerza (turystyka
podwodna, kosmiczna). Podróż odbywa się
w określonym celu, niezbędne są środki,
przygotowania. Trzeba kierować się znakami,
korzystać z przewodników. Są spotkania,
są wędrówki wspólne. Czy turystyka może być
zatem symbolem wędrówki
do utraconego Raju?”
(prof. Krzysztof Przecławski, filozof turystyki)
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Ewelina Guzewicz

stać może tylko zagranicznych turystów niepełnosprawnych. Brakuje natomiast miejsc dla osób z niepełnosprawnością w zwykłych, tanich pensjonatach czy ośrodkach
letniskowych, które są na miarę kieszeni przeciętnego
obywatela, brakuje podjazdów i wind w kinach, barach czy
muzeach, brakuje dostępnych plaż, szlaków górskich i leśnych, które byłyby wyposażone w dodatkowe podesty czy
pomosty. Władze nie znajdują środków, a właściciele niechętnie chcą dokładać pieniędzy do modernizacji swoich
obiektów, jeśli nie spodziewają się zysków od stosunkowo
nielicznej dla nich grupy niepełnosprawnych klientów.
W ten sposób koło się zamyka – bo niepełnosprawni nie
mają po prostu gdzie wyjeżdżać – może jedynie na dofinansowywane przez PFRON czy NFZ turnusy rehabilitacyjne
albo sanatoria. W przeciwnym razie, jak wynika z badań,
gdy uda się wyjechać typowo rekreacyjnie, osoba niepełnosprawna musi wydać na swoje wczasy, mimo wszelkich
ulg, dwu albo nawet trzykrotnie więcej, biorąc pod uwagę
swój miesięczny dochód, niż przeciętna osoba pełnosprawna.

Kolejną trudnością, na którą napotyka grupa z niepełnosprawnościami, to brak pomocnej dłoni ze strony
ludzi zdrowych i sprawnych. Przeprowadzone badania pokazały, że co trzecia osoba niepełnosprawna podróżuje
samotnie, zatem w razie napotkania jakiejś trudności czy
bariery architektonicznej jest zdana na pomoc przypadkowo napotkanych osób. A ta trudność stwarza wiele kłopotliwych sytuacji przy pokonywaniu kolejnego problemu,
którym jest brak dostosowanych dalekobieżnych środków
lokomocji. Polskie Koleje Państwowe proponują zaledwie
po kilkanaście dostosowanych wagonów i podnośników
wagonowych w całym swoim taborze. Dlatego wybierając
się w podróż pociągiem, trzeba być przygotowanym na
duże utrudnienia i konieczność proszenia o pomoc. Zarząd
PKP informuje, że chcąc liczyć na optymalne udogodnienia, należy listownie lub telefonicznie powiadomić stację
kolejową miejsca wyjazdu o swojej podróży na co najmniej
sześć dni wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o podróżowanie autobusem dalekobieżnym, nie ma w polskich taborach autobusów dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. Dlatego wybierając się w podróż
poza miejscowość swojego zamieszkania, najbardziej
liczyć można na własny, dostosowany samochód lub na
prywatnych przewoźników oferujących dostosowane minibusy i autobusy, ale w przewozach grupowych i zorganizowanych.
Pierwszą zatem ze skutecznych strategii zwiększania
dostępności obiektów, traktów i środków transportu dla
niepełnosprawnych jest intensywne promowanie i informowanie o istniejących już obiektach i środkach przystosowanych do ich specyficznych potrzeb. To z jednej strony
zachęca niepełnosprawnych do korzystania z tych udogodnień, a z drugiej ma szansę zachęcić innych właścicieli
do inwestowania i przystosowywania kolejnych miejsc.
Popularnymi serwisami internetowymi poświęconymi informowaniu i promowaniu turystyki osób niepełnosprawnych są strony: www.przyjazne.pl, www.turystykabbarier.ovh.org, jak również www.turystykadlawszystkich.pl. Można znaleźć na nich dostępne i warte odwiedzenia miejsca w kraju, jak i za granicą oraz ich ocenę przez
niepełnosprawnych podróżników, którzy je odwiedzili.
Wiele cennych informacji turystycznych można znaleźć
również w każdym numerze magazynu „Integracja”
i w wydawanych przez niego broszurach i przewodnikach.
Informacje o dostępnych miejscach telefonicznie czy
mailowo pozyskać możemy również w miejskich centrach
informacji turystycznej czy na internetowych portalach
gmin, powiatów i regionów. Trzeba jednak być wytrwałym
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w poszukiwaniach informacji. W 2008 roku rozpoczęło
działalność pierwsze w Polsce Internetowe Biuro Podróży
dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Accessible
Poland Tours, które, założone przez niepełnosprawną
podróżniczkę, organizuje wyjazdy krajowe i zagraniczne
dla osób ze zróżnicowanymi niepełnosprawnościami.
Świetnym sposobem na turystykę dla osób z niepełnosprawnością jest włączanie się w stowarzyszenie, klub,
grupę przykościelną lub fundację, które promują wyjazdy
wycieczkowe i wypoczynkowe osób niepełnosprawnych,
organizując i pozyskując środki na te wyjazdy. Dzięki nim
można często liczyć również na pomocną dłoń asystenta,
która pomoże przejść zarówno przez drzwi bez barier, jak
i te z barierami i dotrzeć do każdego zakątka, pozornie
niedostępnego. Działalność tych stowarzyszeń, grup, klubów realizujących cele turystyczne stanowi inicjatywę
oddolną, która często napotyka na szereg trudności, choć
powinna być wspierana przez instytucje rządowe, zobowiązane przecież do tworzenia takiego systemu komunikacji w kraju, aby blisko 5 milionów polskich niepełnosprawnych (jak i osób starszych) mogło rzeczywiście
podróżować z przyjemnością, a nie z upokorzeniem i „za
karę”, że są inni. Jeśli jako społeczeństwo będziemy coraz
bardziej wyczuleni na mobilne potrzeby niepełnosprawnych i gotowi do pomocy, możemy mieć nadzieję, że w
przyszłości, gdy znajdziemy się z racji choroby czy wieku
również w grupie „innych”, będziemy mogli poruszać się w
jeszcze bardziej przyjaznej niepełnosprawnym rzeczywistości.
Aktywność turystyczna – spacer, wędrówka, podróż,
włóczęga, pozwalają człowiekowi zaspokajać potrzebę
poznawania nowych miejsc, zaspokajają pragnienie zdobywania wiedzy, służą odzyskiwaniu kondycji i sił psychofizycznych, służą do oswajania otaczającej przestrzeni
i odnajdywania swojego w niej miejsca. Lecz może przede
wszystkim to turystyczne wędrowanie z miejsca na miejsce
jest zaspokajaniem niegasnącego nigdy w człowieku pragnienia odnalezienia wreszcie celu swojej wędrówki – miejsca odpoczynku i szczęśliwości… Nie ustawajmy zatem
w drodze.

Artykuł opracowany został na podstawie artykułu
P. Barczaka, Człowiek niepełnosprawny w przestrzeni
i sposoby jego wspierania, w: „Wędrujemy” nr 2 (11),
red. P. Kuleczka, Sulechów 2007, s. 77-80.
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POSTAĆ
Remigio Fusi SOdC, tłum. Izabela Rutkowska

Sługa Boży
Luigi Novarese
Życie
Urodził się w Casale
Monferrato 29 lipca 1914
roku. W wieku 9 lat w następstwie upadku zachorował
ciężko na gruźlicę kości. Leczenie trwało 8 lat. Między 14
a 16 rokiem życia, choć cały
był zagipsowany, zaczął
naukę katechizmu. Swoje
oparcie znalazł w Eucharystii
i w Maryi. 17 maja 1931 roku,
za wstawiennictwem Maryi
Wspomożycielki i Jana Bosko, doznał cudownego uzdrowienia. W swojej książce pt.
„W modlitwie z Maryją”, gdy
wspomina te cudowne lata,
nie waha się nazwać ich
„latami nowicjatu, przygotowującymi do tej misji
apostolskiej, która dziś realizowana jest nie tylko we
Włoszech, ale w wielu innych krajach”. W 1935 roku,
po śmierci swojej mamy zdecydował zostać księdzem.
Wyświęcony został w 1938 roku. Po ukończeniu
studiów teologicznych zrobił dyplom z prawa
kanonicznego i był adwokatem Roty, następnie
pracował w Sekretariacie Stanu (1943-1972). Zmarł
20 lipca 1984 roku, w domu „Królowej Ozdoby
Karmelu” w Rocca Priora – ostatnim założonym
domu, otwartym dla nowicjatu.

Osoba
Aby przeżywać nasze cierpienie jako powołanie,
jako znak, konieczne jest, by uświadomić sobie, że
dzięki naszym małym czy wielkim cierpieniom tym
łatwiej dostrzec jest cierpienie Boga szukającego
człowieka, tym łatwiej zrozumieć Jego miłość do
człowieka. Jesteśmy wezwani do tego, by pozwalać
Ojcu na to, by skrzyżował swoją historię miłości
z ludzką historią, a szczególnie jeśli jest to historia
cierpienia. Dzięki Opatrzności, która dała nam osobę
prałata L. Novarese, myśl ta
mogła przemienić się w działanie. Nasz Założyciel reprezentuje drogę, którą Bóg
wybrał po to, by ukazać swoją historię cierpienia w kontekście historii cierpienia
człowieka. Tak więc, mówiąc
o L. Novarese, nie można mówić tylko o nim samym, ale o
całym zastępie ludzi, którzy
wpisują się w historię ludzkości i Kościoła.
Umiał dostrzegać potrzeby otaczających go ludzi.
Zakotwiczony w Opatrzności, zwracając się do „Braci i sióstr chorych”, zwykł
mówić: „Przy chorych potrzeba aniołów, którzy asystując, nie tyle są ostrożni,
co uważni na to, czego brakuje”. Objaśniał tę myśl,
mówiąc: „ci aniołowie mają dwa bieguny: Boga
i człowieka. Im bardziej trwają w łączności z Bogiem,
tym bardziej są prawdziwi i wydajni w konfrontacji
z człowiekiem”. Regułą jego drogi było: nie czynić
niczego, co nie odpowiada Bożym planom. W modlitwie i medytacji widział „przyczynę sprawczą”.
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POSTAĆ
Gdy został uzdrowiony, poczuł, że Bóg powołuje
go do tego, by został księdzem pomagającym chorym
i by stał się ich apostołem. Podczas długich lat
leczenia w sanatoriach i szpitalach, zrozumiał bowiem, jak trudna jest sytuacja, w jakiej znajdują się
chorzy. Stopniowo zaczynał więc odkrywać, że
konieczne jest zrobić coś, by pomóc im dowartościować ich cierpienie, które może być darem dla Kościoła
i ludzkości.
17 maja 1947 roku realizuje swój szczególny
charyzmat kapłański, zakładając „Ochotników
Cierpienia”. By być pewnym, że będzie w stanie
odpowiedzieć na Boże plany miłości, powierzył się
prowadzeniu Najświętszej Dziewicy. Cała jego egzystencja była jak ta Chrystusa i Niepokalanej, jego
serce coraz bardziej świadomie otwierało się na
poświęcenie, idąc stopniowo w stronę Krzyża, całe
oddane woli Bożej – dla chwały Boga i dobra ludzi.
Powtarzał często: „Jeśli Opatrzność tego chce, dzieło
będzie kontynuowane pomimo trudności”. Wielkość
Prałata Novarese polega właśnie na świadomości
tego, że jest się „sługą nieużytecznym Ewangelii”,
w pełni i nieustannie oddanym w ręce Opatrzności.
Uczeń i mistrz cierpienia
Nauczył się cierpieć i poświęcać bez narzekania.
O wiele bardziej martwił się o innych niż o siebie. We
wstępie do książki „W modlitwie z Maryją”, ukazuje
siebie jako kogoś, kto cierpi. Możemy powiedzieć, posługując się stylem apostoła Pawła: „chorowałem
przez wiele lat, tak jak ty, ale wspominając te lata
unieruchomienia: ciężary na nogach, bandaże i gips,
kule, szpitale, muszę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że były to najpiękniejsze lata mego życia”.
Nie był masochistą, skrzywionym cierpieniem,
zrozumiał tylko, że „Krzyż jest przystankiem
prowadzącym do Chrystusa, podstawowym środkiem
dla zbudowania dobra”. Ale Prałat Novarese nie był
tylko uczniem, ale i mistrzem cierpienia. Mógł się nim
stać po tym, jak przeżył je w swoim ciele, spoglądając
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na nie okiem wiary. Zaprasza więc cierpiących do
tego, by patrzyli na świat tak, jak patrzy na niego Jezus
z wysokości Krzyża, ponieważ „tylko z Krzyża
boskiego Zbawiciela człowiek może uzyskać swój
nowy wymiar naturalny i nadprzyrodzony”. Prałat
Novarese nie boi się stwierdzić, że „tylko Jezus
Chrystus przemienił cierpienie w warsztat, gdzie
wszyscy cierpiący są na swoim miejscu – dobrze dopasowani, na pierwszym planie społecznego
zbawienia; ból ofiarowany Jezusowi staje się pełen
światła, łaski i siły. Sprawia, że jest się zadowolonym
nawet podczas największej próby. Im cięższy krzyż,
tym owocniejszy dzień”.
Uczeń Maryi
Ona, Najświętsza Dziewica, Matka duchowa, była
zawsze obecna w Jego historii – od początku aż do
końca ziemskiej wędrówki. Pozostał wierny jej matczynemu wezwaniu. Ufnie uzależniał od Niej
wszystkie swoje dzieła. Jego religijność nie była jednak religijnością sentymentalną. Czuł i żył wraz z Nią
w relacji, która narodziła się z przykazania Jezusa:
„Oto Matka Twoja”. Zawierzał jej matczynemu Sercu
każdy swój projekt z prostotą dziecka (…). Uznawał
ofiarowanie się Maryi jako bezdyskusyjny obowiązek
każdego, kto chce powtórzyć w sobie jej cechy, by
móc żyć Jezusem jak Ona. Wszystkim zainteresowanym dziełem przypominał więc o zobowiązaniu do
naśladowania Niepokalanej, o powinności do wcielania programu, który Maryja przedstawiła w Lourdes
i Fatimie, ponieważ „żyjące świątynie, jakimi jesteśmy, wymagają tego, by pełniły ważne i decydujące
role”. Z radością przypominał też: „przy waszych
krzyżach stoi w sposób szczególny Najświętsza Maryja Panna, nasza Matka, która czuwa, jest wierna,
kocha nas, ponieważ widzi w nas Jezusa, który kontynuuje swoją Kalwarię”.

Wierny sługa Kościoła
Zanim zaczął działać, potrzebował znaleźć
podwójne poparcie wewnętrzne, znalezione na długiej modlitwie oraz zewnętrzne, pochodzące od jego
przełożonych. Przedstawiał swoje idee z pokorą
i akceptował każdą
odpowiedź bez dyskusji. Ta jego postawa
akceptacji współgrała
z obowiązkiem wypływającym z magisterium Kościoła. Pisał:
„Słowo Papieża jest
światłem, przewodnikiem, zachętą. Wszelkie
dobre dzieło może
powstać w Świętym
Kościele Boga, jeśli nie
będzie zbudowane na
„skale”, z której wyrasta, nie znaczy nic
i skazane jest na zagładę”.
Cieszył się radościami Kościoła i cierpiał z powodu cierpień
Kościoła. Między teologią Prałata Novarese a nauczaniem Kościoła istnieje ścisły związek.
Jego teologia
Krzyż. Pierwszą ikoną jest ikona Kalwarii, przez
którą patrzył na zbawienie ludzkości. Chrystus,
jedyny Zbawca i jedyny Pośrednik, pragnął przyłączyć do swojej męki i do swojej śmierci tych, którzy
zostali naznaczeni cierpieniem ciała bądź duszy.
Mówił, że powołanie Jezusa ukrzyżowanego to
unikalne powołanie, z którego wychodzą wszystkie

inne ludzkie powołania, a szczególnie powołanie
człowieka cierpiącego. „Ból, za sprawą Zbawienia
nie został zredukowany, ale przemieniony. Krzyż
w Chrystusie wzbogacony został o radość, ponieważ
stał się środkiem, za pomocą którego Nasz Pan Jezus
Chrystus zapłacił za nasze ocalenie, składając ofiarę
z siebie samego”. Dodawał też, że krzyż „tryska radością, nie jest karą czy nieszczęściem,
złym losem, ale źródłem
oczyszczenia, ekspiacji
oraz głębokiej radości”.
Serce Jezusa. Zdrój
życia i zbawienia, pełne
miłości do człowieka.
Nie sposób przybliżyć
się do Jezusa ukrzyżowanego, jeśli nie będzie się przekonanym
o Jego miłości.
Niepokalane Serce
Maryi. Nazywał je naturalną drogą każdego
chrześcijanina, a szczególnie osoby cierpiącej,
ponieważ tylko ono było
w stanie zrealizować w pełni swoje powołanie
kontynuowania męki Jezusa. W poświęceniu się
Niepokalanemu Sercu Maryi widział jedyny sposób
na to, by Miłość mogła zakwitnąć.
„Pamiętaj, że z Nią nic nie jest zbyt ciężkie. Jeśli
cierpienie dotyka twego serca, pomyśl, że najpierw
dotknęło ono Serca Niepokalanej. Krzyż jest lżejszy,
bo Ty, o Maryjo, osładzasz swoją obecnością
największe trudności”. Wiara w Niepokalane Serce
Maryi jest zaufaniem w Jej opiekę”.
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Przyroda
jako
symbol
rzeczywistości
duchowej

DUCHOWOŚĆ
Izabela Rutkowska

Pierwotnie symbol oznaczał kawałek kości do gry lub
jakiegoś innego przedmiotu, którego brzeg pasował do
brzegu pozostałej części tak, by można je było ze sobą
połączyć. Te dwa kawałki były często znakami rozpoznawczymi między przyjaciółmi. Etymologicznie słowo
symbol wywodzi się z języka greckiego, od słowa
symballein, co znaczy „rzucać razem”, „zbierać razem”.
Wyraża ideę pewnej syntezy, zespolenia ze sobą wielu
elementów. Według Vonessena słowo to na początku nie
oznaczało „symbolu czegoś” jako obrazu czegoś innego,
lecz „symbolu z czegoś” jako zbioru dwu przeciwstawnych
sobie elementów. Stoicy używali tego terminu jako
narzędzia idei porównywania, oznaczania, wnioskowania,
doszukując się w nich ukrytych odniesień do głębszej,
filozoficznej lub teologicznej prawdy.
Symbol w swej istocie jest niejako łącznikiem
pomiędzy dwoma światami znaczeń. Jak twierdzi
E. Fromm „symbol jest to coś, co oznacza coś innego”, tak
więc „język symboliczny jest językiem, w którym świat
zewnętrzny stanowi symbol świata wewnętrznego”. Przez
to zakłada pewną dwustopniowość odbioru – pierwszym
stopniem jest zlokalizowanie określonego motywu
stanowiącego symbol (postaci, przedmiotu, sytuacji),
drugim zaś rozpoznanie owej całości i znalezienie
czynnika będącego odszyfrowaniem symbolu. Posługując
się pierwotnym znaczeniem – trzeba znaleźć dwa kawałki
przeciętego przedmiotu: jeden należący do świata dotykalnego, zmysłowego i drugi, który będzie swym „brzegiem” przystawał do niego i go dopełniał przez swą duchową interpretację.
Jest więc symbol uchwytnym zmysłami i wyobraźnią
znakiem rzeczywistości pozazmysłowej, duchowej, niewyrażalnej. Niewyrażalność zaś wskazuje na boski, religijny wymiar sfery symbolizowanej. Jak pisze M. Lurker,
symbol to „rzucający się w oczy znak, wyrażający przeżycie transcendentalne i otwierający dostęp do
doświadczenia tego, co Boskie. Jest niejako łącznikiem
i objawieniem więzi człowieka z sacrum. Cała kosmiczna
rzeczywistość, jakkolwiek zakłada istnienie profanum, nie
daje miejsca na sferę w pełni świeckiego przeżywania tej
rzeczywistości. Wszystko w niej ma bowiem zawsze
podwójne znaczenie i każdym kształtem odsyła do treści
głębszych – głębszych to znaczy dotykających czegoś, co

nie da się sformułować wprost, czegoś, co przerasta ludzkie
sposoby werbalizacji, nieznanego, pochodzącego ze świata
idealnego, boskiego porządku. Stąd twierdzi się, że symbol
w swej istocie już posiada religijny wymiar i w zarodku jest
sposobem rozumienia i ujawniania religijnego doświadczenia. Jak pisze F. Chirpaz: „W symbolu nie ma
spekulacji, istnieje bezpośrednie ujęcie tajemnicy, tej
mianowicie, że rzeczy mają początek i że to, co symbol
wyprzedza i co go dotyczy, ma najdonioślejszą wartość dla
człowieczego istnienia; symbol bowiem wyraża jednocześnie sacrum w jego manifestacji i jego stosunku do
ludzkiej egzystencji”. A egzystencję tę wyznacza cały
stworzony Bożym słowem kosmos, który przez ten akt nosi
na sobie znamię przynależności do Bożej idei, Bożej
Mądrości, Bożego obrazu. Czytanie więc tych symboli
przywraca człowieka prawom zakodowanym w momencie
aktu stwórczego i umacnia jego więź z kosmosem. Cały
świat jest zatem symbolem, który należy odczytać, by coraz
bardziej zbliżać się do sacrum. „Rzeczy boskie ukazują się
bowiem jedynie w alegoriach dostosowanych do naszej
ułomnej natury, sam Bóg jest w świecie i ponad światem;
jest słońcem, gwiazdą, ogniem, wodą, wiatrem i skałą, jest
wszystkim, co jest, a zarazem niczym z tego wszystkiego,
co istnieje”, jak twierdzi Dionizy Aeropagita. Jest to kolejny głos w sprawie symbolu jako środka służącego do wyrażenia związków łączących Stwórcę ze stworzeniem, ale
i głos mówiący, że wszystko, co stworzone wskazuje na
Stwórcę.
Obserwując więc świat zewnętrzny, zarówno niebo,
z jego słońcem, gwiazdami i planetami, jaki i ziemię, z całą
jej przyrodą (ożywioną i nieożywioną), a przy tym modląc
się, człowiek jest w stanie zrozumieć swój świat wewnętrzny – duchowy, który przeznaczony jest do tego, by stać
się domem Boga. Jest w stanie zrozumieć i dojść przez
kontemplację natury do potrzeby kontemplacji Boga,
ponieważ sam Bóg ukrył w naturze informację na temat
siebie samego oraz zaproszenie do spotkania z Nim. Wielu
mistyków, opisując różne etapy duchowej wędrówki
człowieka do Boga, czerpało swój opis
z obserwacji
Mieczysław
Guzewicz
przyrody. Noc ducha, ogień oczyszczeń, światło poznania,
góra doskonałości wszystkie te nazwy, które dzisiaj należą
do terminów teologicznych, powstały poprzez symboliczną adekwatność zjawiska z życia przyrody do
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zjawiska z życia duchowego. Tak jak ogień oczyszcza
kruszce, tak też ogień Bożej miłości oczyszcza duszę; tak
jak światło lampy rozświetla pokój i pomaga rozpoznać
kształty, tak światło Boże rozświetla duszę i pomaga
rozpoznać, co jest grzechem, a co cnotą; tak jak góra
stanowi najwyższy punkt danego terenu, tak góra
doskonałości jest najwyższym stopniem poznania prawd
Bożych.
Teologowie od zarania wieków badali symbole,
szukając połączenia między światem stworzonym a światem nadprzyrodzonym, szukając też drogi do zrozumienia
tajemnic ludzkiej egzystencji. W słownikach symboli
chrześcijańskich możemy znaleźć takie symbole ze świata
przyrody, jak np.: ogród, las, kwiat, drzewo, gołąb, pelikan,
orzeł, osioł, lew, baranek, gwiazda, promień, góra, pustynia, jaskinia, woda. Wymowę symboliczną mają też
liczby, figury geometryczne, kamienie szlachetne, części
ludzkiego ciała, kolory. Cała Biblia jest zbiorem symboli.
Ten, kto był w Izraelu i wnikliwie obserwował znajdującą
się tam roślinność, hodowaną zwierzynę, ukształtowanie
terenu, z łatwością rozpozna, dlaczego takie, a nie inne
symbole zawiera słownik symboliki biblijnej. Wyrastają
one bowiem z dostępnego „autorom” Biblii krajobrazu.
Biblijny rodowód wielu symboli nie oznacza jednak, że
tworzenie symboli jest domeną wyłącznie natchnionych
autorów czy mistyków. Każdy człowiek posiada swój
naturalny słownik symboli, który wyrasta z okoliczności
jego życia. Dostrzegamy to choćby po analizie prostego
tekstu Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej. Użyte przez
nią obrazy, motywy, symbole, zawsze trafnie dobrane
i bardzo bliskie, nie zostały zaczerpnięte tylko z Pisma
Świętego, ale głównie z jej codziennego życia.
I tak na przykład, ponieważ częstym zajęciem s. Faustyny była praca w ogrodzie, jednym z najczęściej spotykanych u niej symboli jest kwiat. Święta, świadoma swej
ludzkiej nędzy wobec Majestatu Stwórcy, utożsamiała się
często z małym fiołkiem: „Pragnę być fiołkiem małym
ukrytym w trawie, nieznanym wśród wspaniałego ogrodu
zamkniętego, gdzie rosną piękne róże, lilie. Piękną różę
i cudną lilię widać z daleka, ale małego fiołka, aby zobaczyć, trzeba się nisko schylić, zdradza go tylko zapach.
O, jak się cieszę, że mogę się tak ukryć. O boski mój Oblubieńcze, dla Ciebie jest kwiat serca mego i woń czystej miłości”. [Dz 591]. Nazywała siebie też często kwiatkiem
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nieznanym, polnym i zawsze małym: „z największą wdzięcznością rzucam się pod stopy Twoje, jak maleńki i nieznany kwiatek, a woń tego kwiatu miłości codziennie
wznosić się będzie do tronu Twego”. [Dz 240] Jest to podobna w wymowie postawa do opisów św. Teresy z Lisieux. Ona również nie chciała się wyróżniać i mówiła
o sobie jak o kwiatku niewidocznym, nawet takim, który
wszyscy podepczą.
Kolejnym motywem ze świata kwiatów jest obserwowana przez świętą z Łagiewnik reakcja kwiatów na
słońce. Gdy czują one na sobie słoneczne promienie,
rozchylają kielichy i całe kierują się ku źródłu ciepła. Tak
samo dusza kochająca jako ów kwiat zwraca się do Boga
jako Słońca: „Chcę żyć czysta jak kwiat polny; chcę, aby
miłość moja ku Tobie zawsze była zwrócona, jako kwiat,
który zawsze zwraca się ku słońcu. Pragnę, aby zapach
i świeżość kwiatu serca mojego była zawsze wyłącznie dla
Ciebie zachowana”. [Dz 306] Podobnym obrazem jest
wykorzystanie kwiatu jako symbolu serca wrażliwego na
dotyk Boga jak na dotyk rosy: „O Miłości niepojęta,
rozchylam kielich serca swego przed Tobą, jako pączek
róży na świeżość rosy; woń kwiatu serca mojego Tobie jest
tylko znana. Oblubieńcze mój, niechaj wonność ofiary
mojej miła Ci będzie”. [Dz 1064]
Swoją codzienność siostry przeznaczonej do pracy
w kuchni, ogrodzie, do sprzątania i usługiwania
przyrównuje zaś do ogrodu: „Życie moje nie jest monotonne i szare, ale jest urozmaicone jako ogród wonnymi
kwiatami, że nie wiem wreszcie, który kwiat wpierw
zerwać, czy lilię cierpień, czy różę miłości bliźniego, czy
fiołek pokory”. [Dz 296]
Jej codzienność ma dla niej bowiem wymiar o wiele
wyższy niż ten doświadczany na co dzień, wymiar, który
przenosi ją w inny świat, świat przesiąknięty sacrum,
w którym dokładne mycie podłogi to fiołek pokory,
znoszenie przycinek i złych słów to lilia cierpień, a posługa
przy chorej siostrze to róża miłości bliźniego.
Święci, mistycy, teologowie uczą więc nas zupełnie
innego obserwowania przyrody nie takiego, którego celem
byłby tylko zysk, zebranie plonu, zachwyt, pełen album
fotografii czy relaks, ale… modlitwa rozmowa ze Stwórcą
oglądanej i doświadczanej natury, medytacja prowadząca
do uwielbienia i dziękczynienia.

fot. Elżbieta Rutkowska
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Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,
Twoja jest sława, chwała i cześć,
i wszelkie błogosławieństwo.
Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek nie jest godny
wymówić Twego Imienia.
Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami,
szczególnie z panem bratem słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.
I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem.
św. Franciszek z Asyżu

Przyroda w Biblii
Mieczysław Guzewicz

Zachwyt nad światem przyrody, w wyjątkowy sposób
ujęty i przez piękne słowa wyrażony przez Biedaczynę
z Asyżu, nie wynikał z samej tylko wrażliwości na piękno.
Owszem, był to człowiek obdarzony bardzo dużą wrażliwością, niepozwalającą mu przejść obojętnie obok
cykady, ptaków, kolorowych kwiatów, ale istotą Franciszkowego uwielbienia przyrody było wyraźne dostrzeganie w niej Stwórcy, Autora tego najpiękniejszego dzieła,
z jakim dane jest obcować człowiekowi. Już starożytny
autor pisał: „Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy
nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać
Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy (…).
Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13, 1.5). W uwielbieniu
przyrody wyrażać się powinien nasz szacunek dla Boga.
Uczynienie przyrody przedmiotem najwyższej czci staje
się bałwochwalstwem.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata księżyc i gwiazdy,
ukształtowałeś je na niebie jasne
i cenne, i piękne.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata wiatr i przez powietrze,
i chmury, i pogodę, i każdy czas,
przez które Twoim stworzeniom
dajesz utrzymanie.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę wodę,
która jest bardzo pożyteczna
i pokorna, i cenna, i czysta.
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Opis stworzenia świata i człowieka, zawarty w dwóch
pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, zawiera w sobie
istotne przesłanie: cała przyroda jest uczyniona dla człowieka, jest on za nią odpowiedzialny, w niej i przez nią
realizują się wielkie dzieła Boże, jest ona scenerią, w której
rozgrywa się dramat zbawienia człowieka. Przyroda jest
ważna, ale nie może stać się celem sama w sobie. Pierwszy
opis, pochodzący z tradycji kapłańskiej (VII w. przed Chr.),
którego konstrukcja literacka opiera się na układzie 7 dni,
oprócz ważnego wyrażenia: „A Bóg widział, że było
dobre”, objawia istotną prawdę: cała przyroda, doskonała
i niewymagająca ingerencji, manipulacji, jest środowiskiem życia człowieka. Jest dla niego. Właśnie dlatego świat
przyrody jest tak doskonały i piękny, że umieszczony
w nim zostaje ktoś szczególny, stworzony na Boże podobieństwo. „Cały świat nieosobowy – pisze ks. Marek Dziewięcki – został stworzony ze względu na człowieka
i Stwórca powierzył go roztropności i odpowiedzialności
ludzi. Będąc osobą, człowiek jako jedyny na ziemi jest
powołany do życia we wspólnocie osób”. Owo bycie we
wspólnocie nadaje człowiekowi szczególny status: możliwość stawania się na podobieństwo Trójcy Przenajświętszej. Podobieństwo do Boga to przede wszystkim potężny potencjał miłości, szczególnie tej ofiarnej, zdolnej do
największych poświęceń. Jej realizacja możliwa jest tylko
w odniesieniu do drugiej osoby. Owszem, przyroda pomaga człowiekowi rozwijać w sobie płaszczyznę wrażliwości,
ale najwyższe osiągnięcia z dziedziny duchowej doskonałości jest się w stanie osiągnąć w relacji do kogoś nam podobnego. Dlatego w drugim opisie stworzenia mężczyzna
wypowiada słowa uwielbienia: „Ta dopiero jest kością
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z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała
niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta»” ( Rdz 2, 23).
Potwierdza w ten sposób swoją wdzięczność Bogu za postawienie na jego drodze osoby, dzięki której możliwe
będzie osiągnięcie pełni szczęścia na ziemi. Sama przyroda
nie zapewnia takiej możliwości.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata ogień,
którym rozświetlasz noc:
i jest on piękny, i radosny,
i krzepki, i mocny.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas żywi i chowa,
wydaje różne owoce
z barwnymi kwiatami i trawami.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez tych, którzy przebaczają
dla Twej miłości i znoszą słabości
i prześladowania
Pośród różnych elementów przyrody, nieustannie towarzyszących człowiekowi na kartach Biblii, szczególne
miejsce zajmują góry. Po tragicznej konsekwencji grzechu
pierworodnego, jakim był potop, arka z ośmiorgiem
sprawiedliwych osiada na górze. Nowe życie ludzkości
związane jest ze szczytem górskim. W wymiarze
indywidualnym mamy do czynienia z podobną symboliką.
Oto w kulminacyjnym momencie swojej przygody z Bogiem Abraham wędruje na szczyt, na górę Moria. Mojżesz,
uznany za najważniejszą postać Starego Przymierza, na
Horebie otrzymuje polecenie rozpoczęcia misji ratunku
Bożego ludu. A po krótkim okresie na tym samym miejscu
za jego pośrednictwem cała ludzkość otrzymuje tablice
Dekalogu. Góry i szczyty były miejscem, do którego
bardzo często odwoływali się prorocy, chcąc objawić
najważniejsze treści swojego przesłania: „Chodźcie,
wstąpmy na górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego”
(Iz, 2, 3). Jednak szczególnego znaczenia temu zjawisku
przyrody nadaje Jezus. Błogosławieństwa na górze,
przemienienie, Jego osobiste modlitwy i wreszcie kulminacyjny moment: śmierć na krzyżu, usytuowanym na
najsłynniejszym wierzchołku, na Golgocie. Góry są więc
miejscem szczególnym w historii zbawienia. Odnowa
ludzkości po globalnym kataklizmie rozpoczęła się od góry
i pełna odnowa, obejmująca swoim zasięgiem wszystkie
miejsca i czasy, także zapoczątkowana była na wierzchołku.

Pochwalony bądź, Panie mój,
przez naszą siostrę śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy
uniknąć nie może.
Biada tym,którzy umierają
w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci,których [śmierć] zastanie
w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga
nie wyrządzi im krzywdy.
Chwalcie i błogosławcie mojego Pana,
i dziękujcie Mu, i służcie
z wielką pokorą.
Realizacja ziemskiej misji Jezusa, będąca wypełnieniem historii zbawienia całego stworzenia, dokonywała się
w bardzo określonych warunkach przyrodniczych.
Ewangelie pełne są konkretnych obrazów, dojących możliwość odczucia wyjątkowości naturalnych plenerów starożytnej Palestyny. Widzimy piękną rzekę Jordan, a w jej
orzeźwiającym nurcie Jana Chrzciciela, wypełniającego
swoją misję. Obserwujemy rybaków zarzucających sieci
do czystej wody Jeziora Galilejskiego, którym za chwilę
Jezus pokaże perspektywę połowów, jakiej do tej pory nie
znało żadne z pokoleń. Słuchamy opowieści o Królestwie,
zawartych w obrazach uprawy winnic, zasiewu ziaren,
wypasu owiec, poszukiwania pereł, obchodzenia się
z chwastami na polu. A wszystko to dopełnione snem pod
ugwieżdżonym niebem, odpoczynkiem w cieniu drzew
oliwnych, modlitwie na osobności. Chrześcijaństwo jest
więc osadzone w kulturze rolniczej, a historie ewangeliczne odzwierciedlają postawy do przyrody, jej znaczenie
i piękno.
W dalszym etapie rozprzestrzeniania się Dobrej Nowiny znaczenia zaczynały nabierać miasta, większe aglomeracje. Budowano świątynie, klasztory, sanktuaria. Wiele
z nich zachwyca pięknem architektury, bogactwem zdobień i wielkością. Ale ilekroć mamy okazję uczestniczyć
w pieszych pielgrzymkach, w czasie których modlitwy,
śpiewy, rozważania splatają się z widokiem pól, lasów,
jezior i ze śpiewem ptaków, odczuwamy wyjątkową bliskość Tego, który jest autorem najcudowniejszych naturalnych pejzaży. Podobne odczucia towarzyszą nam, kiedy
mamy możliwość uczestniczenia w Mszy Świętej, odprawianej w plenerze. Tłem dla czytania Słowa Bożego, przeistoczenia, komunii staje się przyroda. I wówczas nietrudne
jest doznanie szczególnej obecności Stwórcy, jakoby przechadzającego się po ogrodzie Eden.
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21 lipca w siedzibie Papieskiej
Rady ds. Służby Zdrowia miało
miejsce spotkanie ks. Janusza
Malskiego z Przewodniczącym
Papieskiej Rady, ks. abp. Zygmuntem Zimowskim. Po przedstawieniu działalności apostolatu
Centrum Ochotników Cierpienia
w Polsce i przekazaniu materiałów
związanych z sympozjum,
które odbyło się w Głogowie
z okazji 25. rocznicy wydania
papieskiego Listu apostolskiego
Salvifici doloris, ksiądz arcybiskup
wyraził życzenie, aby dzieło
ks. prał. L. Novarese – apostolat
zbawczego cierpienia – rozwijało
się w jego ojczyźnie.
Po modlitwie Anioł Pański,
w obecności wszystkich
pracowników Papieskiej Rady
ks. Janusz ukazał w języku
włoskim działalność wspólnoty
w Polsce. W spotkaniu tym
uczestniczył również
ks. bp Jose Luis Redrado
Marchite, który był profesorem
ks. Janusza w Papieskim
Instytucie Cammilianum.

MARYJNA LIGA KAPŁANÓW
Założona w maju 1943 roku w celu niesienia pomocy chorym,
niepełnosprawnym, starszym kapłanom oraz powiększenia
jedności między nimi. Jej patronką i przewodniczką jest
Najświętsza Maryja Panna – Królowa Apostołów i Matka
wszystkich kapłanów. Każdego roku Liga organizuje kapłańską
pielgrzymkę do Lourdes, gdzie też odbywają się specjalne
rekolekcje dla księży.

CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Powstało w maju 1947 roku. Centrum zrzesza osoby świeckie,
chorych i niepełnosprawnych, którzy chcą aktywnie uczestniczyć
w życiu Kościoła, służąc swoim braciom i siostrom swoją
modlitwą, radą, pomocą, ofiarowywać za nich swoje cierpienie.
Skupieni wokół wydarzeń z Lourdes i Fatimy, swoim życiem
i działaniem chcą odpowiedzieć na prośby Matki Bożej i wynagradzać Bogu za grzechy swoje i innych. Dzisiaj w Polsce Centrum działa już w ponad dziesięciu diecezjach. Centrum ma wymiar międzynarodowy.

CISI PRACOWNICY KRZYŻA
Wspólnota została założona w 1950 roku. Stanowi niejako serce
wszystkich dzieł prałata L. Novarese, skupiając w swoich
szeregach osoby konsekrowane, które swoje powołanie realizują
albo w życiu wspólnotowym, albo w żyjąc na co dzień w swoich
rodzinach, miastach i tam posługując na rzecz chorych i niepełnosprawnych. Celem ich pracy apostolskiej jest uświadamianie chorym, jaki jest chrześcijański sens cierpienia,
organizacja rekolekcji, stała formacja środowiska osób cierpiących. W Polsce wspólnota ta żyje i pracuje od roku 1997.
Jedyny jej dom, otwarty w 2003 r., znajduje się w Głogowie nad
Odrą. Wspólnota składa się z kapłana (ks. Janusz Malski) oraz
czterech sióstr (Małgorzata Malska, Ewa Figura, Nella Gołąb,
Iwona Goździelewska). Apostołowie wspólnoty pracują między
innymi we Włoszech, Portugalii, Kamerunie, Kolumbii, Izraelu,
Stanach Zjednoczonych.

BRACIA I SIOSTRY CHORYCH
Dzieło to powstało w roku 1952. Tworzą je ludzie świeccy
(zdrowi), na co dzień realizujący swoje powołanie żyjący w rodzinach, pracujący, uczący się. Stanowią oni grupę osób, które
dobrowolnie zobowiązały się do stałej pomocy chorym i niepełnosprawnym, ofiarując swój czas, zdolności, modlitwę, radę.
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